X CONCURS LITERARI
IES MARÍA BLASCO
CURSO 2017/2018
X CONCURS LITERARI
L’IES María Blasco en col·laboració amb
l’Associació de mares i pares d’alumnes convoca
el “X Premi Literari IES María Blasco”, el qual es
regirà per les següents bases:

BASES:
1. Podrà participar qualsevol alumne/a de l’IES
María Blasco.
2. El tema serà lliure i la producció original.
3. El mateix treball no es podrà presentar en més
d’una llengua.
4. No es podrà presentar més d’un treball per
categoria i modalitat.
5. S’estableix:
5.1. Concurs de Narrativa:
- Quatre modalitats: Castellà, Valencià, Anglés i
Francés.
- Tres categories:
- 1r d’ ESO, 2n d`ESO i 1r FPB
- 3r d’ ESO, 4t d´ESO i 2n FPB
- Batxillerat.
- L’extensió mínima serà de 2 fulls a doble espai.
Per a l’alumnat de 1r d’ESO, 2n d` ESO i 1r FPB
que concórrega en valencià l’extensió mínima
serà d’un full. En la modalitat d’Anglés o de
Francés ho podrà fer en forma de còmic i
l’elaboració podrà ser col·lectiva.
5.2. Concurs de Poesia:
- Quatre modalitats: Castellà, Valencià, Anglés i
Francés.
- Tres categories. Les mateixes que per a la
narrativa
- Fins a tres composicions poètiques.
6. Es presentaran:
- Una còpia, signada amb un pseudònim o lema,
en pa-per, en sobre gran tancat. En l’exterior del
sobre haurà de figurar la nota:
“ Per al IX Concurs Literari IES María Blasco”
en Castellà, Valencià, Anglés o Francés
i la categoria al qual pertany.
- Una còpia s’enviarà per e-mail a:
concursoliterario@iesmariablasco.com

- Dins del sobre s’adjuntarà un sobre xicotet que
por-tarà en l’exterior el títol del relat i dins en un
full figu-rarà el lema o pseudòmin i les dades del
participant: Nom, cognoms, telèfon, nivell que
cursa, grup i any acadèmic.
7. El termini de presentació de les obres
finalitzarà el 23 de feber de 2018.
8. Els treballs es lliuraran en la Vicedirecció del
Centre.
9. Per cada categoria hi haurà un primer premi
dotat amb 50€ i un segon premi dotat amb 20€.
10. El jurat estarà integrat per membres dels
departa-ments de Castellà, Valencià, Anglés i
Francés de l’IES María Blasco per a les modalitats
respectives.
11. En juny de 2018 s’emetrà la resolució que serà
pu-blicada al tauler d’anuncis i a la pàgina web del
Centre.
12. Als premiats se’ls notificarà la data i lloc del
lliura-ment dels premis que tindrà lloc en l’acte de
cloenda del curs.
13. La resolució del jurat serà inapel·lable i podrà
de-clarar els premis deserts i concedir-los ex
aequo, de manera que el premi es repartirà a
parts iguals, regint la mateixa norma per als
treballs col·lectius.
14. La participació en el concurs suposa
l’acceptació d’aquestes bases.
Sant Vicent del Raspeig, 18 de desembre de 2017

