BASES DEL SETZÈ CONCURS LITERARI BERENGUER
D'ANOIA (2018-2019)
BASES:
1. Hi pot participar tot l'alumnat de l'IES Berenguer d'Anoia.
2. Les obres han de ser originals i inèdites, redactades en llengua catalana.
3. L'autor/a ha de signar l'obra amb un pseudònim i l'ha de lliurar en un sobre
tancat on hi figurin ben visibles el pseudònim i el premi al qual opta. A l'interior
del sobre n'hi ha d'haver un altre, també tancat, on hi haurà les dades
personals: nom complet i curs.
4. Els originals s'hauran de presentar mecanografiats lletra ARIAL cos 12 amb 1,5
d'interlineat, per una sola cara i grapats.
5. La modalitat d'IMATGE I PARAULA s'ha de lliurar per corre@ a
comssioling@iesberenguer.net
CATEGORIES:
A. 1r i 2n d'ESO, Aula UECCO
B. 3r i 4t d'ESO i Formació Professional
C. Batxillerat i Grau Mitjà
MODALITATS:
• NARRACIÓ CURTA: podrà tenir una extensió d'entre 2,000 i 12,000 caràcters.
• IMATGE I PARAULA: vincula un text de 140 caràcters a una imatge.
• POESIA: constarà com a mínim d'un poema de mínim 14 versos.
• RELAT CIENTÍFIC / ASSAIG: extensió entre 2,000 i 12,000 caràcters.
• CONTE IL·LUSTRAT: adreçat només als alumnes de 2n de Batxillerat Artístic.
Extensió lliure amb un mínim de 8 il·lustracions.
• CÒMIC: adreçat als alumnes d'ESO amb un mínim de 20 vinyetes.
EL TERMINI PER PRESENTAR LES OBRES ÉS DILLUNS 1 D'ABRIL A LES 14:30
PREMIS:
➔ Un premi de Narració curta, Poesia i Imatge i Paraula per a cada categoria
concedits per l'AMIPA.
➔ Un únic premi per a Relat Científic / Assaig, Conte Il·lustrat i Còmic.
➔ El premi serà de 150€ en vals per als comerços d'INCA.
➔ El veredicte es farà públic dia 17 d'abril i el lliurament dels premis serà dia 02
de maig a les 19:00 a la Sala d'Actes de l'IES Berenguer d'Anoia.
➔ El Jurat podrà declarar deserta una o més categories.
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