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BBaasseess ddeell XX CCoonnccuurrssoo AAvveelliinnaa LLaammaass
EEll DDeeppaarrttaammeennttoo ddee LLeenngguuaa CCaasstteellllaannaa ddeell IIEESS RR..MM..
AAlllleerr UUllllooaa ddee LLaallíínn ccoonnvvooccaa eell XX CCoonnccuurrssoo ddee ccrreeaacciióónn
ccoonn llaass ssiigguuiieenntteess

BBAASSEESS

11.. PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS:: aalluummnnooss ddee 11ºº,, 22ºº,, 33ºº,, 44ºº EESSOO,,
PPMMAARR,, FFPP BBáássiiccaa,, 11ººBBAACCHH.. yy 22ºº BBAACCHH.. EEll aalluummnnoo ddeebbee
eennvviiaarr,, jjuunnttoo aa ssuu ttrraabbaajjoo,, uunn cceerrttiiffiiccaaddoo ddeell cceennttrroo
eedduuccaattiivvoo eenn eell qquuee ccuurrssee eessttuuddiiooss.. DDiicchhoo ddooccuummeennttoo
ddeebbee iinnddiiccaarr ccoonn ccllaarriiddaadd eell ccuurrssoo eenn eell qquuee eessttáá
mmaattrriiccuullaaddoo.. IIgguuaallmmeennttee,, eell aalluummnnoo eenn oottrraa oottrraa ddeebbee
sseeññaallaarr ssuu nnoommbbrree yy aappeelllliiddooss,, ffeecchhaa ddee nnaacciimmiieennttoo,,
DDNNII,, ddiirreecccciióónn ccoommpplleettaa,, ddiirreecccciióónn eelleeccttrróónniiccaa yy
tteellééffoonnooss ddee ccoonnttaaccttoo..

22.. CCAATTEEGGOORRÍÍAASS:: ssee eessttaabblleecceenn ttrreess ccaatteeggoorrííaass
iinnddeeppeennddiieenntteess.. EEll aalluummnnoo ppooddrráá pprreesseennttaarrssee aa ttooddaass llaass
qquuee ddeesseeee::

MMAARRCCAAPPÁÁGGIINNAASS ((uunn úúnniiccoo pprriimmeerr pprreemmiioo ddee 110000
eeuurrooss)):: eell ppaarrttiicciippaannttee ddeebbeerráá rreemmiittiirr 33 mmaarrccaappáággiinnaass.. SSuu
ddiisseeññoo ((iimmáággeenneess,, ffoorrmmaattoo……)) eess lliibbrree,, ccoonn llaa ccoonnddiicciióónn
ddee qquuee sseeaa ttoottaallmmeennttee oorriiggiinnaall.. IInncclluuiirráá uunn bbrreevvee tteexxttoo
((uunnaa rreefflleexxiióónn,, uunn bbrreevvee ppooeemmaa……)) iigguuaallmmeennttee iinnééddiittoo..
CCuuaallqquuiieerr ccoonntteenniiddoo ((ttoottaall oo ppaarrcciiaall)) qquuee nnoo ppeerrtteenneezzccaa
aall aalluummnnoo ssuuppoonnddrráá llaa eexxcclluussiióónn iinnmmeeddiiaattaa ddeell ttrraabbaajjoo
pprreesseennttaaddoo.. SSee rreeccoommiieennddaa qquuee eell mmaarrccaappáággiinnaass sseeaa
rreeaalliizzaaddoo eenn ccaarrttuulliinnaa yy ppllaassttiiffiiccaaddoo ppaarraa eevviittaarr ssuu
ddeetteerriioorroo..

PPOORRTTAADDAA DDEE UUNN LLIIBBRROO ((uunn úúnniiccoo pprriimmeerr pprreemmiioo ddee
110000 eeuurrooss)):: eellaabboorraacciióónn ddee uunnaa ppoorrttaaddaa ddee uunn tteexxttoo
lliitteerraarriioo yyaa ppuubblliiccaaddoo.. EEll ttrraabbaajjoo ssee pprreesseennttaarráá
pprreeffeerreenntteemmeennttee eenn ffoorrmmaattoo ffoolliioo eessttáánnddaarr ((DDIINN AA44)),, ssii
bbiieenn ssee aacceeppttaarráánn oottrrooss ffoorrmmaattooss.. CCoonnssiissttiirráá eenn uunnaa
ppoorrttaaddaa eenn llaa qquuee ffiigguurreenn eell nnoommbbrree ddeell lliibbrroo,, eell aauuttoorr
rreeaall yy uunnaa iilluussttrraacciióónn oorriiggiinnaall ee iinnééddiittaa qquuee gguuaarrddee
rreellaacciióónn ccoonn eell ccoonntteenniiddoo ddeell tteexxttoo..

PPOOEESSÍÍAA VVIISSUUAALL ((uunn úúnniiccoo pprriimmeerr pprreemmiioo ddee 110000
eeuurrooss)):: eell ttrraabbaajjoo,, oorriiggiinnaall ee iinnééddiittoo,, ccoommbbiinnaarráá uunn
ffrraaggmmeennttoo lliitteerraarriioo qquuee hhaayyaa ccrreeaaddoo eell ppaarrttiicciippaannttee ((uunnaa
rreefflleexxiióónn,, uunn bbrreevvee ppooeemmaa……)) ccoonn uunnaa iimmaaggeenn,, eellaabboorraaddaa
eessttaa úúllttiimmaa eenn ccuuaallqquuiieerr ssooppoorrttee oo ffoorrmmaattoo ((ccoollllaaggee,,
aaccuuaarreellaa,, llááppiizz,, ppiinnttuurraass,, ffrraaggmmeennttooss ddee oobbjjeettoo,, eettcc..))..

SSee ppuueeddeenn rreemmiittiirr dduuddaass aall ccoorrrreeoo
rreevviissttaakkaarreeaall@@iieessaalllleerruullllooaa..eess



33..PPRREEMMIIOOSS yy JJUURRAADDOO:: llooss pprreemmiiooss sseerráánn
eennttrreeggaaddooss eenn mmeettáálliiccoo.. AAssiimmiissmmoo,, ssee
rreemmiittiirráá aa llooss ggaallaarrddoonnaaddooss uunn ddiipplloommaa
aaccrreeddiittaattiivvoo..

EEll ccoommiittéé oorrggaanniizzaaddoorr ssee rreesseerrvvaa eell
ddeerreecchhoo ddee ppuubblliiccaacciióónn ddee ttooddooss llooss ttrraabbaajjooss
pprreesseennttaaddooss aa eessttee ccoonnccuurrssoo,, qquuee ppooddrráánn
aappaarreecceerr eenn llaa rreevviissttaa ““KKaaRReeaall”” ((vveerrssiióónn eenn
ppaappeell yy vveerrssiióónn eenn rreedd::
wwwwww..rreevviissttaakkaarreeaall..bbllooggssppoott..ccoomm))..

EEll jjuurraaddoo eessttaarráá ccoommppuueessttoo ppoorr
pprrooffeessoorreess ddeell IIEESS ““RRaammóónn MM.. AAlllleerr UUllllooaa””;;
ssii lloo ccoonnssiiddeerraa ooppoorrttuunnoo,, ppooddrráá eessttaabblleecceerr
pprreemmiiooss ““eexx aaeeqquuoo”” oo bbiieenn ddeeccllaarraarrllooss
ddeessiieerrttooss.. LLaa RReessoolluucciióónn ddeell jjuurraaddoo ssee hhaarráá
ppúúbblliiccaa aa ppaarrttiirr ddeell 2200 ddee mmaarrzzoo ddee 22002211..

44.. PPLLAAZZOO yy LLUUGGAARR DDEE PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN::
llaa oorrggaanniizzaacciióónn nnoo ddeevvoollvveerráá nniinngguunnoo ddee llooss
ttrraabbaajjooss qquuee rreecciibbaa.. LLooss ttrraabbaajjooss sseerráánn
eennvviiaaddooss aanntteess ddeell 3300 ddee eenneerroo ddee 22002211 aa llaa
ssiigguuiieennttee ddiirreecccciióónn::

XX CCoonnccuurrssoo NNaacciioonnaall ddee ccrreeaacciióónn ““AAvveelliinnaa
LLaammaass””
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee LLeenngguuaa CCaasstteellllaannaa yy
LLiitteerraattuurraa
IIEESS ““RRaammóónn MMaarrííaa AAlllleerr UUllllooaa”” ((LLaallíínn))
CCaallllee ddee llaa BBaannddaa ddee mmúússiiccaa ddee LLaallíínn,, 88
CCPP.. 3366550000 LLAALLÍÍNN ((PPoonntteevveeddrraa))

55.. LLEENNGGUUAA:: EEll aalluummnnoo ppuueeddee pprreesseennttaarr llooss
ttrraabbaajjooss eenn ccuuaallqquuiieerraa ddee llaass lleenngguuaass
ooffiicciiaalleess ddeell eessttaaddoo eessppaaññooll ((ggaalllleeggoo,, ccaattaalláánn,,
vvaassccoo,, ccaasstteellllaannoo)),, aassíí ccoommoo eenn llooss ddiiaalleeccttooss
hhiissttóórriiccooss ((bbaabbllee,, aarraannééss,, aarraaggoonnééss))..

66.. PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN:: ssee vvaalloorraarráá
ppoossiittiivvaammeennttee llaa iinntteenncciióónn iinnnnoovvaaddoorraa ddeell
ttrraabbaajjoo..




