
BASES DEL CONCURS LITERARI I AUDIOVISUAL
IES SALVADOR GADEA EDICIÓ 2021-2022

1. Hi podrà participar tot l'alumnat matriculat a l'IES SALVADOR GADEA d’acord amb la
categoria a la qual pertany.

a) CATEGORIA A: alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO
b) CATEGORIA B: alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

2. Les distintes modalitats en les quals es poden participar són les següents:
a) POESIA. Col·lecció de haikus1 o cal·ligrames2

b) NARRATIVA. Microrelat
c) ASSAIG. Article d’opinió
d) VÍDEO. Creació d’un curtmetratge

3. No podrà presentar-se la mateixa obra en diferents . Les obres es presentaran escrites a
ordinador, amb espai interlineal de 1,5 i cos de lletra 12.
4. Els treballs seran individuals, inèdits, de creació pròpia i de temàtica lliure.
5. L'extensió dels treballs s'acomodarà a les normes següents:

a) POESIA. 5 haikus o 3 cal·ligrames
b) NARRATIVA. 250-300 paraules
c) ASSAIG. 600-700 paraules
d) VÍDEO. Entre 5-10 minuts

6. Els treballs que respecten les normes ortogràfiques, i l'adequació i coherència pròpies de
l'àmbit acadèmic, rebran una bonificació d'un punt en la votació final.
7. Els treballs es presentaran grapats dins d'un sobre tancat, en el qual figurarà el lema o títol
de l'obra i la modalitat i categoria a la qual es presenta; a l'interior del primer s'introduirà un
altre sobre que contindrà un foli amb la mateixa informació del rètol exterior i a més el nom
complet, curs i dades de contacte de l'alumne.
8. Els treballs impresos es presentaran en castellà, valencià o anglés als departaments que
imparteixen aquestes llengües, els membres dels quals formaran part del jurat.
9. La data límit de presentació d'originals serà el 28 de Febrer de 2022.
10. L'acte de lliurament de premis a final de curs serà oportunament anunciat.
11. Cada modalitat i categoria tindrà dos premis: un primer premi de 50 euros i un segon
premi de trenta euros.
12. El veredicte del Jurat serà INAPEL·LABLE. El/s premis podran declarar-se DESERTS per
falta de qualitat o per no ajustar-se els treballs presentats a les bases.
13. Qualsevol dubte que es genere sobre aquestes BASES serà resolt pel Jurat del certamen.
La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases i de l'autoritat inapel·lable
del Jurat.
1. El haiku és una composició poètica d’origen japonés que consta de 17 síl·labes distribuïdes en tres versos (5,
7, 5)
2. El cal·ligrama és una poesia visual en què s'utilitza la disposició de les paraules, la tipografia o la cal·ligrafia
per tal de representar el contingut del poema.


