
CONCURS 

MICRORELAT DE TERROR 2022-23 
 
 

BASES 
 

1. Objetiu 

L'objectiu del concurs és fomentar la creació literària basada en el gènere de terror 
després de les xarrades realitzades a la mediateca del centre sobre aquest tipus de relat. 

 
2. Participants 

Podrà presentar-se al certamen l'alumnat que estiga matriculat de manera oficial a l’EOI Quart de 
Poblet. La participació en el certamen implica l’acceptació de les bases del concurs. Qualsevol 
treball presentat que les incomplisca quedarà desqualificat. 

 

3. Condicions de l’obra 

 Els relats presentats hauran de ser originals i inèdits, i estar escrits en la llengua en la 
qual l'alumnat es troba matriculat a l'escola.

 Els escrits hauran de tindre entre 150-180 paraules.

 El tema principal és el gènere de terror, incloent qualsevol subgènere o forma.

 Es podrà presentar únicament un relat per autor.

 L'incompliment de qualsevol requisit serà motiu d'exclusió.

 
4. Presentació de treballs i termes 

 Els treballs s'hauran d'enviar a la següent adreça de correu electrònic: 
46020546+concursoterror@edu.gva.es

 L'assumpte del correu ha de ser: “Concurs relats de terror”

 Només s'admetran arxius en PDF, els quals s’hauran de nomenar amb el títol del relat.
 En el cos del missatge hauran de figurar les dades personals de l'autor/a: nom, 

cognoms, grup en el qual està matriculat, professor/a, adreça de correu electrònic i 
número de telèfon mòbil.

 El termini d'admissió serà del 19 de desembre de 2022 al 23 de febrer de 2023.
 

5. Veredicte i premis 

 El període de votació de l'alumnat serà de l'27 de febrer al 9 de març de 2023.
 Una vegada finalitzada la votació, un jurat format per membres del departament 

corresponent triarà el guanyador d'entre els tres microrelats més votats per l'alumnat.

 La decisió del jurat serà inapel·lable.
 El resultat es comunicarà personalment a les persones guanyadores el 24 de febrer i 

també apareixerà publicat a la pàgina web del centre.
 S'atorgarà un premi per idioma: un pack de llibres de terror + un diploma.
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6. Propietat intelectual i publicació 

L'autor/a tindrà sempre l'autoria intel·lectual del treball presentat. No obstant això, l’EOI 
Quart de Poblet es reserva el dret a publicar les obres en la web de l’escola, la revista 
Eònia i en qualsevol altre canal de difusió, notícies de premsa o xarxes socials. 


