II CONCURS LITERARI
GUINOVAR

T’ESCRIU

Es convoca a l’alumnat d’ESO i Batxillerat del centre al II Concurs Literari GuinovarT’escriu
de narrativa, poesia i teatre per al present curs.
Les bases per a participar en els diferents cursos i llengües seran les següents:
1r i 2n d’ESO, CASTELLÀ:
L’alumnat de 1r i 2n d’ESO presentarà els textos redactats en Castellà.
Els gèneres literaris que es podran presentar seran: narrativa, poesia i teatre.
Extensió dels textos: Narrativa, màxim de 3 fulls. Poesia, màxim 40 versos. Teatre, màxim 3
fulls.
El tema serà lliure.
Els treballs podran presentar-se escrits a mà o a ordinador.
Els treballs es presentaran sense signar, es pot utilitzar un pseudònim. Juntament amb el
treball es presentarà un sobre xicotet on constarà a la part de fora el títol de treball o el
pseudònim, i dins el nom de l’alumne o alumna que hi participa i el curs al que pertany.
El termini de presentació dels treballs finalitzarà el divendres 26 de març de 2021.
Es podran presentar els treballs a qualsevol professor/a del Departament de Castellà.
El jurat estarà format pels professors/es del Departament corresponent.
Els premis seran:
* Castellà:
- Un premi de narrativa.
- Un premi de poesia.
- Un premi de teatre.
El jurat podrà deixar desert algun premi si considera que la qualitat dels textos presentats no
és adequada.
Els premis, de 20 euros cadascun, seran bescanviats per material escolar.
Es lliuraran els premis i diplomes acreditatius als/les alumnes premiats el divendres 23 d’abril,
dia que celebrarem el Dia del Llibre.
Els textos premiats es publicaran a la web del centre.
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narrativa, poesia i teatre per al present curs.
Les bases per a participar en els diferents cursos i llengües seran les següents:

3r, 4t d’ESO i 1r de Batxillerat, ANGLÈS i FRANCÉS:
L’alumnat de 3r, 4t d’ESO i 1r de Batxillerat presentarà els textos redactats en Anglès i/o
Francès.
El gènere literari que es podrà presentar serà: narrativa.
Extensió dels textos: Narrativa, màxim 200 paraules.
El tema serà lliure.
Els treballs podran presentar-se escrits a mà o a ordinador.
Els treballs es presentaran sense signar, es pot utilitzar un pseudònim. Juntament amb el
treball es presentarà un sobre xicotet on constarà a la part de fora el títol de treball o el
pseudònim, i dins el nom de l’alumne o alumna que hi participa i el curs al que pertany.
El termini de presentació dels treballs finalitzarà el divendres 26 de març de 2020.
Es podran presentar els treballs a qualsevol professor/a dels Departaments d’Anglès o
Francès.
El jurat estarà format pels professors/es del Departament corresponent.
Els premis seran:
* Anglès:
- Un premi a 3r d’ESO.
- Un premi a 4t d’ESO.
- Un premi a 1r de Batxillerat.
* Francès:
- Un premi de narrativa.
El jurat podrà deixar desert algun premi si considera que la qualitat dels textos presentats no
és adequada.
Els premis, de 20 euros cadascun, seran bescanviats per material escolar.
Es lliuraran els premis i diplomes acreditatius als/les alumnes premiats el divendres 23 d’abril,
dia que celebrarem el Dia del Llibre.
Els textos premiats es publicaran a la web del centre.
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Es convoca a l’alumnat d’ESO i Batxillerat del centre al II Concurs Literari GuinovarT’escriu de
narrativa, poesia i teatre per al present curs.
Les bases per a participar en els diferents cursos i llengües seran les següents:
1r i 2n de Batxillerat, VALENCIÀ:
L’alumnat de 1r i 2n de Batxillerat presentarà els textos redactats en Valencià.
Els gèneres literaris que es podran presentar seran: narrativa, poesia i teatre.
Extensió dels textos: Narrativa, màxim de 3 fulls. Poesia, màxim 40 versos. Teatre, màxim 3
fulls.
El tema serà lliure.
Els treballs podran presentar-se escrits a mà o a ordinador.
Els treballs es presentaran sense signar, es pot utilitzar un pseudònim. Juntament amb el
treball es presentarà un sobre xicotet on constarà a la part de fora el títol de treball o el
pseudònim, i dins el nom de l’alumne o alumna que hi participa i el curs al que pertany.
El termini de presentació dels treballs finalitzarà el divendres 26 de març de 2020.
Es podran presentar els treballs a qualsevol professor/a del Departament de Valencià.
El jurat estarà format pels professors/es del Departament corresponent.
Els premis seran:
* Valencià:
- Un premi de narrativa.
- Un premi de poesia.
- Un premi de teatre.
El jurat podrà deixar desert algun premi si considera que la qualitat dels textos presentats no
és adequada.
Els premis, de 20 euros cadascun, seran bescanviats per material escolar.
Es lliuraran els premis i diplomes acreditatius als/les alumnes premiats el divendres 23 d’abril,
dia que celebrarem el Dia del Llibre.
Els textos premiats es publicaran a la web del centre.

