Palma a 10 de febrer de 2017

A tots els joves escriptors,
Una vegada més, les cooperatives d'ensenyament organitzam el certamen
literari i esperam que us animeu molts. Si és el vostre cas, feis una lectura
atenta de les bases que us presentam i seguiu les pautes. Pensau que els
mestres de la comissió de biblioteca restam a la vostra disposició per
aclarir tots els vostres dubtes.
BASES I CALENDARI PER AL
IV CERTAMEN LITERARI DE LA SECTORIAL.
CURS 2016-2017

PARTICIPANTS:
Us podeu presentar tots els alumnes de primària i ESO.
MODALITAT i CATEGORIES:
S'han establert dues categories, una per alumnes (el vostre cas) i una per
adults.
S'ha de presentar un relat, un conte de ficció o un poema original. Les
obres han de ser inèdites i escrites en llengua catalana.
Les obres que presenteu, tant les narracions com els poemes, poden estar
relacionades amb el tema general del curs (els viatges o el turisme
sostenible) o bé, poden tractar qualsevol temàtica que sigui del vostre
interès (tema lliure).

Els relats i obres poètiques es classificaran en sis categories:
A).Educació Primària. 1r i 2n de primària
B).Educació Primària 3r i 4t de primària
C).Educació Primària 5è i 6è de primària
D).Educació Secundària (primer, segon i Formació Professional Bàsica)
E).Educació Secundària (tercer, quart i Cicles formatius de Grau Mitjà)
PRESENTACIÓ:
1.-Pels que respecte als relats, aquests es presentaran en fulls format DIN
A4, escrits a ordinador per una sola cara amb un espai 1 i 1⁄2, la lletra ha
de ser Arial, Verdana o Times New Roman amb un cos 12, i firmats amb
un pseudònim. L'extensió mínima dels relats ha de ser d'una cara d'un full,
i màxima de 2 fulls.
2-. Pels que respecte a la poesia, es presentaran un poema o recull de
poemes que no superi els 56 versos, sempre en fulls DIN-A 4, , amb un
espai 1 i ½, la lletra ha de ser Arial, Verdana o Times New Roman amb un
cos 12.
3-Cada concursant només podrà presentar una producció de cada
modalitat i ho haurà de fer amb un pseudònim.
4- Els treballs presentats han de ser originals (no fotocòpia) i escrits en
català. La presentació serà obligatòria fer-la a ordinador pels alumnes de
primària ( a partir de 5è), d’ESO, Batxillerat , Cicles Formatius i adults .
TERMINI: podeu entregar les vostres obres a secretaria (on se vos
proporcionaran els sobres) fins a dia 22 de març de 2017.
L'escola seleccionarà les obres finalistes que posteriorment seran trameses
a la sectorial per a la participació en el certamen intercooperatiu.
La participació en aquest certamen comporta l'acceptació d'aquestes bases.
Animau-vos,
La comissió de biblioteca

