NORMATIVA I EDICIÓ CONCURS DE NARRATIVA BREU
Qui pot participar?
-

Pot participar qualsevol alumne del centre IES Pla de les Moreres.

Quan i on?
-

Els treballs es podran presentar fins al dia 26 de març al servei de consergeria de
l’Institut on es disposarà una bústia on dipositar les obres.

Com?
-

Les narracions hauran de ser individuals, originals i escrites en català o castellà.
La temàtica de la narració serà de lliure elecció.
Els treballs no aniran signats i seran inèdits, si no són premiats, podran presentar-se a
altres premis.
L’extensió dels escrits serà d’1 a 3 pàgines per a les categories de l’ESO i d’1 a 4
pàgines per la categoria de Batxillerat.
Els escrits estaran redactats a ordinador lletra Arial 12 i interlineat d’1,5 per a totes les
categories.
L’escrit es presentarà en un sobre, i aquest portarà el pseudònim i títol. El sobre ha
d'incloure un document amb el nom i cognoms, títol de la narrativa, categoria en la
qual concursa i correu electrònic de contacte.

Categories
-

Primer cicle de secundària (1r i 2n ESO) – Català
Primer cicle de secundària (1r i 2n ESO) – Castellà
Segon cicle de secundària (3r i 4t ESO) – Català
Segon cicle de secundària (3r i 4t ESO) – Castellà
Batxillerat (1r i 2n de Batxillerat) – Català
Batxillerat (1r i 2n de Batxillerat) – Castellà

Premis
-

Cada categoria serà premiada amb un val de compra per import de 50 €, els
guanyadors d’aquests vals seran contactats pel servei de Cultura un cop emès el
veredicte del jurat.

Jurat i veredicte
El jurat estarà format per dues professores de l’IES Pla de les Moreres, qui de tots els treballs
presentats escolliran les narracions finalistes.

Les obres finalistes es valoraran per una de les tècniques de comunicació de l’Ajuntament de
Vilanova del Camí qui emetrà veredicte el dia 23 d’abril de 2021.
El veredicte es farà públic a les xarxes socials oficials del centre i de l’Ajuntament.

