
 
 

 

 

 

 

 

III CONCURS LITERARI INMACULADA CONCEPCIÓN 

 Bases 

   1. Podran participar tots els alumnes i les alumnes del centre.  

   2. Podran ser escrits en Castellà, Anglés i Valencià.  

   3. Es diferencien tres modalitats de participació: 

  a) Poesia. El poema ha de ser original, el tema: El canvi climàtic i 20 versos d'extensió màxima. 

  b) Relat breu. El relat ha de ser original, inèdit, i el  tema: El canvi climàtic i amb una extensió 

màxima de 2 folis en Valencià i Castellà, i 1 foli en anglés. 

  c) Microrelat. El microrelat ha de ser original, inèdit, de tema: El canvi climàtic amb una extensió màxima de  

125 paraules.  

           4. Els treballs es presentaran escrits en font Arial, grandària 12, interlineat senzill, per una sola cara i en 

folis blancs DIN-A4; més una còpia digital lliurada al correu electrònic  del Departament: 

depllengua@iccullera.com 

           5. S'entregaran en la Tutoria ESO en sobre tancat i sense el nom de l'autor, només s'especificarà un 

pseudònim; a més s'acompanyaran d'un sobre xicotet en el que es relacionen les dades de l'autor (títol, 

nom i cognoms a què correspon el pseudònim, curs) . 

            6. La data límit de recepció d'originals és el dia 7 d'abril. 

            7. Es concediran els premis següents: 

  

Poesia 

5é i 6é PRIM: 1r premi: 20 € 

                         2n premi: 10 €   

1r i 2n ESO: 1r premi: 20 € 

                      2n premi: 10 €  

3r i 4t ESO: 1r premi: 20 € 

                     2n premi: 10 €   

 
Relat breu 

5é i 6é PRIM: 1r premi: 20 € 

                         2n premi: 10 €   

1r i 2n ESO:  1r premi: 20 € 

                       2n premi: 10 €   

3r i 4t ESO: 1r premi: 20 € 

                     2n premi: 10 €   
 

 
Microrelat 

5é i 6é PRIM: 1r premi: 20 € 

                         2n premi: 10 €    

1r i 2n ESO: 1r premi: 20 € 

                       2n premi: 10 €    

3r i 4t ESO: 1r premi: 20 € 

                     2n premi: 10 €   

 
 

 

8. Si el jurat estima que els treballs presentats no posseïxen la qualitat suficient, o són plagi, els 

premis poden quedar deserts. El jurat estarà format pels membres del Departament de Llengües. 

 9. L'entrega de premis serà abans de final de curs.  

   Anima't i participa!       Gener 2020 


