BASES DEL TRETZÈ CONCURS LITERARI BERENGUER D’ANOIA
Curs 2015-2016
HI COL·LABORA L'AMIPA
1. Hi poden participar tots els alumnes matriculats a l’Institut Berenguer d’Anoia.
2. Les obres que es presentin hauran d’ésser originals i inèdites, redactades en
llengua catalana.
3. L’autor/a ha de signar l’obra amb un lema o un pseudònim i l'ha de lliurar en un sobre
tancat on hi figuri el seu pseudònim, el nom complet i curs al que pertany.
4. Els originals s'hauran de presentar mecanografiats a doble espai, per una sola cara i
grapats. Es lliuraran a la Biblioteca de l’Institut.
5. Categories:
A. 1r Cicle d’ESO
B. 2n Cicle d’ESO i Iniciació Professional
C. Batxillerat i Grau Mitjà de Comerç
6. Modalitats:
●

Narració curta: podrà tenir una extensió d'entre un i cinc fulls.

●

Poesia: constarà d’un mínim d’un poema i d'un màxim de sis.

●

Glosat: ha de constar d’un mínim de cinc gloses. Així mateix el conjunt de les
gloses ha de ser coherent sobre un tema lliure.

●

Relat científic: podrà tenir una extensió d'entre un i cinc fulls.

●

Conte il·lustrat: està adreçat als alumnes de batxillerat. Podrà tenir una extensió
d'entre un i cinc fulls.

●

Còmic: està adreçat als alumnes d'ESO. Haurà de tenir un mínim de 20 vinyetes.

7. El termini de presentació d’obres és el divendres 5 d'abril.
8. Premis:
●

Hi haurà un premi de narració curta i un de poesia per a cada categoria.

●

A més a més, a les modalitats de relat científic, conte il·lustrat, glosat i còmic hi
haurà un únic premi especial al millor relat científic, al millor conte il·lustrat, al millor
glosat i al millor còmic.

9. La dotació de cadascun dels premis serà de

150 Euros en vals intercanviables, a

comerços d’Inca, per llibres, música, material escolar i/o material informàtic.
10. EL Jurat estarà format per quatre professors de diferents departaments i per dos
membres designats per l’APIMA.

11. La decisió del Jurat es farà pública el divendres dia 5 de maig (diada de
Sant Jordi), i el lliurament de premis tindrà lloc el mateix dia, en un acte públic que
es farà l’horabaixa a l'espai Sa Capella (Fundació cultural Es Convent. Plaça de l'àngel,
núm. 2).
12. El Jurat podrà declarar deserta una o més categories si considera insuficient la
qualitat de les obres.
13. Les obres guanyadores es publicaran, totalment o parcialment, a la revista de
l’Institut Mirall de Trobar i, si el format ho permet, a la pàgina web del Centre.
14. El fet de participar suposa acceptar les presents bases i el veredicte del Jurat.

