
      XXXIX PREMIS LITERARIS JOAN FUSTER

CURS 2022 / 2023

Departament de Valencià, IES Joan Fuster Sueca

 Els Premis estan organitzats amb els següents nivells i modalitats:
- 1r i 2n d’ESO (narrativa i poesia)
- 3r i 4t d’ESO (narrativa, poesia i teatre)
- Batxillerat i Cicles formatius (narrativa, poesia i teatre)

 S’atorgarà un premi per cadascuna de les modalitats (1r i 2n d’ESO: 40€; 3r i 4t
d’ESO:  60€;  Batxillerat  i  Cicles:  80€)  i  els  acccèsits  que  el  jurat  considere
convenients. És també possible atorgar el premi a dos treballs ex aequo, si així
ho decidira el mateix jurat. 

 Els  treballs  que es  presenten han de ser  originals  i  inèdits.  Els  concursants
poden presentar, com a màxim, un treball per cada modalitat.

 El treballs s´hauran de penjar a la plataforma Aules, en la tasca corresponent.
En cada treball, únicament caldrà posar el títol del treball i un pseudònim. Així
es garantirà la confidencialitat i la imparcialitat de tot el procés. 

 Les obres han d’estar escrites a ordinador, en format PDF, amb tipografia Arial,
cos 12 i amb un interlineat d’1’5 línies. 

 L´extensió dels treballs haurà de ser la següent:

Poesia:  1r i 2n ESO: un mínim de 3 poemes i de 50 versos.
               3r i 4t  ESO: un mínim de 4 poemes i de 75 versos.
               Batxillerat i Cicles formatius: un mínim de 5 poemes i de 100 versos.
Teatre: 3r i 4t d’ESO: un mínim de 6 folis i un màxim de 12.
               Batxillerat i Cicles formatius: un mínim de 8 folis i un màxim de 16.
Narrativa:  1r i 2n  d´ESO: un mínim de 2 folis i un màxim de 4.
               3r i 4t d’ESO: un mínim de 3 folis i un màxim de 6.
               Batxillerat i cicles formatius: un mínim de 4 i un màxim de 8.

 Data límit d´entrega dels treballs: 9 d´abril de 2023.
 Acte lliurament de premis: 28 d’abril del 2023, al C.M. Bernat i Baldoví, Sueca.


