
CONCURS LITERARI “DIA DEL LLIBRE”

Convocat pel Departament de Valencià
IES Ausiàs March

BASES:

1. Pot participar tot l’alumnat de l’IES Ausiàs March individualment en tres categories:

Categoria A: 1r, 2n d’ESO i PAC.
Categoria B: 3r, PMAR, 4t d’ESO, FPB 1 i 2.
Categoria C: 1r i 2n de Batxillerat.

2. Es pot participar en dues modalitats: narració i/o poesia o lletra de cançó en llengua
catalana i temàtica lliure.

3. Totes les obres presentades han d’estar escrites a ordinador amb el tipus de lletra Times New
Roman 12 per una sola cara del foli i l’extensió màxima serà la següent:

Modalitat narració: dos folis.
Modalitat poesia / lletra de cançó: 100 versos.

4. Les obres presentades han de ser inèdites i originals i cada alumne participant podrà
presentar totes les obres que vulga en las dues modalitats.

5. L’obra s’enviarà a la següent direcció de CORREU ELECTRÒNIC:
46022580.secret@gva.es

Cal seguir les següents instruccions:

● En l’ASSUMPTE s’ha de posar: Concurs literari Valencià.
● En el COS DEL MISSATGE s’indicarà: títol de l’obra i pseudònim de l’autor, a més del

nom de l’alumne i el curs.
● En el correu s’ADJUNTARÀ l’obra i s’indicarà el títol i el pseudònim de l’autor (però

no el nom de l’alumne, per tal de preservar l’anonimat).

6. Les obres es podran enviar fins les 14:00 hores del dia 12 d’abril de 2021.

7. El Jurat estarà format pel professorat del Departament de Valencià.

8. Es repartiran un total de 6 PREMIS de 30 euros cadascun, distribuïts entre les diferents
categories i modalitats (per gastar-los en llibreries de Manises). Així mateix, el jurat es
reserva la possibilitat d’entregar 3 accèssits independentment de la categoria i de la
modalitat.

9. Els premis s’entregaran quan el centre celebre oficialment el Dia del Llibre.

Manises, 15 de febrer de 2021
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