Concurs literari “Ploma i Paper”

CONCURS LITERARI “PLOMA i PAPER”
Bases generals
El Col·legi San José i San Andrés, convoca la IX edició dels PREMIS DE LITERATURA
"PLOMA i PAPER" en la modalitat de NARRATIVA en valencià. Les bases d'aquest premi són
les següents:
1. Podran presentar-se els/les estudiants que, al llarg del curs 2019-2020, cursen estudis de 5é
i 6é d’Educació Primària i tots els cursos d’ESO al centre San José i San Andrés, o que hagen
cursat anteriorment estudis en aquest centre.
2. Els treballs es poden presentar únicament en valencià.
3. Hi haurà tres categories:
Categoria A: alumnes de 5é i 6é d’Educació Primària i 1r d'ESO.
Categoria B: alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO.
Categoria C: exalumnes del centre.
4. Només s’hi podran presentar treballs en narrativa.
4.1.- Les obres han de consistir en relats breus, i a més, han de ser narracions originals i
inèdites de tema lliure, de qualsevol gènere narratiu (històric, ciència-ficció, policíac...) i
qualsevol modalitat narrativa.
4.2.- El relat ha de tindre un màxim de 5 fulls. S’han de presentar mecanografiats a ordinador,
amb interlineat d’1,5 i escrits per una sola cara, amb un cos de lletra Arial 11.
5. Els autors i les autores poden presentar només un treball, i han de ser originals i inèdits (no
premiats en qualsevol premi anterior). A més a més, han de ser individuals (no s’admetran
treballs col·lectius).
6. El Jurat estarà format per persones relacionades amb el centre i que no hi participaran com a
participants. Es farà públic almenys una setmana abans de l’entrega de premis.
Els premis podran ser declarats deserts a judici del Jurat. Així mateix, el Jurat podrà fer una
menció honorífica dels treballs que crega convenients, i el seu veredicte serà inapel·lable.
7. Dotació dels premis.
En cada categoria quedaran tres treballs finalistes, els autors/es dels quals rebran un diploma i
un premi. D’aquests tres treballs finalistes s’atorgarà un primer premi al guanyador de cada
categoria.
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8. Presentació dels originals:
Cal presentar-ne tres còpies dins d’un sobre, on no hi pot aparèixer cap dada de l’autor, sinó
solament el títol del treball i la categoria a la qual opta. Dins del sobre anterior tancat ha d'anar
la butlleta d'inscripció que cal emplenar, i que es pot obtenir a la pàgina web del Centre.
(www.colegiosanjoseysanandres.com)
Els alumnes del centre entregaran a un professor del Departament d’Humanitats o al seu tutor
el sobre amb els originals i el sobre amb la butlleta d’inscripció.
Els exalumnes presentaran els documents en la Porteria del centre, o bé per correu a l’adreça:
Certamen Literari "PLOMA i PAPER"
Col·legi San José i San Andrés
C/ Andrés Maria Pastor, 12
46470 Massanassa (València)
9. El president/a del Jurat pot eliminar els originals que no acomplisquen aquestes normes.
Després del lliurament dels premis, els originals no premiats es podran recollir fins a l’últim dia
de juny de 2020. Després seran destruïts.
10. Termini de presentació i lliurament dels premis:
El termini de presentació dels originals s’estableix del 7 de gener al 9 de març de 2020.
11. Els premis es lliuraran al mes de maig en un acte que tindrà lloc al Centre, i que s’anunciarà
amb antelació públicament.
12. Publicació del treballs guanyadors:
Els treballs premiats podran ser difosos públicament en els mitjans del Centre o en altres
publicacions.
13. La participació en aquests premis implica l’acceptació íntegra de les bases.
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ CONCURS LITERARI
"PLOMA i PAPER"
DADES DE L’AUTOR*
Nom
cognoms:

i

Domicili:
Població:
Telèfon:

CP:
Mòbil:

Correu
electrònic:
Data
de
naixement:

DNI:

Curs actual:
Promoció **
* És obligatori emplenar totes les dades.
** Només exalumnes.

DADES DE L’OBRA*
Títol de l’obra ___________________________________________
Categoria en la qual participa_______________________________
* És obligatori emplenar totes les dades.

NOTA. T’informem que les dades personals que ens facilites s’inclouran en un fitxer de la titularitat de COL·LEGI SAN JOSÉ I SAN
ANDRÉS, per tal de facilitar la gestió administrativa del concurs, la comunicació amb els participants, així com la deliberació i el
lliurament dels premis. Les dades podran ser cedides o comunicades a mitjans de comunicació, amb un propòsit informatiu i
divulgatiu, o ser publicades a la nostra pàgina web o la d’aquests mitjans. En qualsevol cas, podràs exercir els drets d’accés,
modificació, cancel·lació i oposició enviant-nos una sol·licitud per escrit, amb una fotocòpia del DNI, dirigida a COL·LEGI SAN
JOSÉ I SAN ANDRÉS (CONCURS LITERARI PLOMA I PAPER), c/ Andrés Mª Pastor, núm. 12, 46470 Massanassa (València).

