
BASES I CALENDARI PER AL CERTAMEN LITERARI
CURS 2022-2023

Un any més, arriba el Concurs Literari 2023, que enguany celebra el 10è
aniversari. Volem animar-vos a participar també en aquesta edició. A
continuació, trobareu detallades les bases del certamen.

PARTICIPANTS

Alumnat d'educació primària, secundària i adults.

MODALITAT I CATEGORIES

1. S’estableixen dues modalitats:
- Prosa i poesia per a alumnes
- Prosa i poesia per a adults

2. S'ha de presentar un conte o poema originals i inèdits en llengua catalana.

3. Les obres poden ser de temàtica lliure o relacionades amb les muntanyes.

PRESENTACIÓ

Quant al relat, s'ha de presentar en fulls format DIN A4, escrits a ordinador per
una sola cara, amb un espaiat d'1,5. La lletra ha de ser Arial, Verdana o Times
New Roman, amb un cos de font de 12, i han d'anar firmats amb un pseudònim.
L'extensió mínima del conte ha de ser d'una cara d'un full i la màxima, de 2 fulls.

Pel que fa a la poesia, es presentaran un poema o recull de poemes que no
superin els 56 versos, en fulls DIN A4, amb un espai d'1,5. La lletra ha de ser Arial,
Verdana o Times New Roman, amb un cos de font de 12. També s'han de signar
amb pseudònim.

La data límit per entregar les obres és el divendres, 31 de març. S'han de
presentar a secretaria, on us facilitaran dos sobres: un de petit per posar-hi el
nom de l'autor i el pseudònim, i un altre de més gran per al relat o poema que
presentau a concurs, en el qual hi ha d'aparèixer el curs del participant i el
pseudònim.

PREMIS

Dins els actes de celebració de la setmana de Sant Jordi, es lliurarà un detall a
tots els participants i es farà saber els finalistes que participaran al Certamen
literari de la sectorial d'ensenyament.


