C. F. P. A. “PAULO FREIRE”
IV JORNADA CULTURAL CURS 2017–2018

CERTAMEN LITERARI CURS 2017-2018
BASES
1.

Hi podrà participar tot l'alumnat del Centre.

2. Cada concursant presentarà només un treball.
3. Els textos, en castellà o valencià, tindran una extensió màxima de 200 paraules
escrites per una sola cara, a doble espai i amb una grandària de lletra de 12 pp.
4. El tema a tractar versarà sobre “HISTÒRIES DE L’AIGUA”. S´admetran textos
en prosa o poesia
5. S'establixen dues categories:
1a categoria: Programa A (Cicle I d´FPA) i Espanyol per a Estrangers.
2a categoria: Programa A (Cicle II d´FPA) i resta de programes formatius.
6. Les obres han d'estar signades amb pseudònim (mai el nom de l'autor o autora).
Aquestes s'entregaran en sobre tancat en l'interior del qual, junt amb una còpia impresa,
s'inclourà un CD o un “pen drive” amb la copia digital del treball en format WORD, així
com un altre sobre amb el pseudònim en el seu exterior i el nivell formatiu de l'autor.
Dins d'este segon sobre estaran les dades completes del participant: nom i cognoms,
centre i nivell o programa formatiu que està cursant.
7. Els treballs seran presentats en el centre amb data límit el 20 de MARÇ del
2018. Es farà una preselecció de 3 treballs per cada una de les dues categories
establertes.
8. Es concedirà un primer premi de 120 euros , un segon de 60 euros i un tercer de
40 euros per categoria.
9. El veredicte del jurat es farà públic durant l’acte d'entrega de premis que se
celebrarà el 18 d’ABRIL de 2018.
10. El jurat que adjudicarà els premis, designat per la Direcció del Centre amb la
col.laboració de l’Associació d’Alumnes, valorarà el contingut, la qualitat artística i
l'originalitat de les obres presentades. El seu veredicte serà inapel·lable.
11. L’organització es reserva el dret d'utilitzar els textos presentats al certamen per a
possibles publicacions.

