"Un lector viu mil
vides abans de morir.
El que mai llig,
només en viu una".
George R.R. Martin.
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BASES DEL
CONCURS

CARACTERÍSTIQUES
DEL MICRORELAT
Ha de ser original.
El microrelat no pot haver-se utilitzat abans
en un altre concurs.
L'encapçalament serà "Les coses podien
haver succeït de qualsevol altra manera...".
Pot ser en valencià o castellà.
Es tindrà en compte la qualitat (gramàtica,
coherència...)

Els microrelats es presentaran en suport
digital, en forma de PDF, al següent correu:
concurs23abril2021@gmail.com
En l'assumpte del correu es posarà (títol del
microrelat + curs).
Sols es pot presentar un relat per persona.
El microrelat té un màxim de 210 paraules.
Amb més paraules el microrelat no serà
vàlid.
Sols s'acceptaran microrelats inèdits i que no
tinguen "copia-pega". De ser així, el
microrelat quedarà desqualificat.
Ha de començar per la frase "Les coses
podien haver succeït de qualsevol altra
manera...".
El microrelat ha de tindre un títol. Les
paraules del títol no contabilitzaran.
El període d'admissió serà des de el 22 de
març al 16 d'abril.
El lliurament dels premis es realitzarà el 23
d'abril.
Els microrelats finalistes i guanyadors
s'exposaran al holl de l'institut i a les xarxes
socials.
Tant l'organització, com el jurat, es reserven
el dret de resoldre els casos no previstos en
aquestes bases.
La participació en el concurs comporta
l'acceptació total d'aquestes bases.

FORMAT
MICRORELAT
Arial 12.
Interliniat 1'5.
Màxim 210 paraules.

CATEGORIES
Aquest concurs té diverses categories per
als participants:
1r i 2n ESO
3r i 4t ESO
Batxillerat i Cicles
Professorat

JURAT
Un membre de l'equip directiu
Un membre del departament de valencià
Un membre del departament de castellà
Un membre de l'AMPA
Un representant de 1r TASOCT
Un/a escriptor/a

PREMIS
Premi individual per categories.
Premi guanyadors/es: Val de 50 €.
Premi per als finalistes.
Categoria professorat: Un premi.

