
II CERTAME DE RELATOS DO IES PLURILINGÜE PEDRA DA AGUIA

UNHA IMAXE, UNHA HISTORIA!

O Departamento de Lingua Castelá e Literatura do IES Plurilingüe Pedra da Aguia convoca o II
Certame de Relato Curto coa finalidade de promover a creación literaria entre o seu alumnado.

BASES DA CONVOCATORIA:

Primeira. Participantes e categorías. 

Establécense dúas categorías:

 CATEGORÍA A: alumnado de 1º ESO e 2º ESO.

 CATEGORÍA B: alumnado de 3º ESO e 4º ESO.

Segunda  .   Características do texto. 

Os traballos  presentados deberán ser  orixinais,  inéditos e non premiados en ningún outro
certame e terán que cumprir as seguintes características: 

Tema: será elixido polos participantes a partir dunha das dúas imaxes propostas polo
xurado e que figurarán nos paneis informativos do concurso expostos nos diversos
taboleiros do noso IES.  

Lingua: castelá.

Modalidade: prosa.

Extensión máxima: dúas caras tamaño DIN A4. 

Formato: WORD, letra Arial 12, espazo interlineal 1,5. 

Recepción do texto: entregaranse ás profesoras do Departamento de Lingua Castelá e
Literatura antes do 11 de abril de 2019. Seguirase un sistema de plica para garantir o
anonimato, é dicir, nun sobre gardarase o texto anónimo e noutro introducirase a folla
de  identificación  do  autor  de  dito  relato  (nome,  apelidos,  enderezo,  teléfono…).
Ambos sobres identificaranse co mesmo número. 

Data límite de entrega: 11 de abril de 2019 ás 14.25 horas. 

Terceira. Premios

 MODALIDADE A:   1º PREMIO: un vale de 50€.

 MODALIDADE B:   1º PREMIO: un vale de 50€.

En calquera das dúas modalidades, o premio poderá quedar deserto se o xurado estima que os
textos presentados non acadan un mínimo de calidade literaria. 

O fallo terá lugar o día 23 de abril de 2019.
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A data de entrega dos premios realizaráse no mes de abril con motivo da conmemoración do
Día do Libro. Esta farase pública nos taboleiros informativos do centro e na páxina web. 

Cuarta. Xurado

O xurado terá como presidente ao Xefe de Estudos podendo delegar a súa función noutro
membro do equipo docente que estime oportuno. Ademais, este xurado estará constituído por
tres representantes dos profesores do centro e un representante dos pais. 

Quinta. Textos seleccionados. 

Os textos seleccionados pasarán a ser propiedade do IES Plurilingüe Pedra da Aguia e poderán
ser obxecto de publicación a través dos medios que considere oportunos (escritos, dixitais,
etc.) e sen afán de lucro. 

Sexta. Aceptación das bases

A presentación a este certame supón a aceptación das bases presentadas. O incumprimento
das mesma suporá a descualificación automática. 
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