
DÍA DAS LETRAS

4. PREMIOS

tarxeta regalo por importe de cincuenta euros

5.  PUBLICACIÓN

6.  MÁXIMO DE OBRAS

7. ENTREGA 

8. XURADO

http://www.edu.xunta.es/centros/iesmontecarrascocangas/

bibliotecamontecarrasco.wordpress.com/

9. ACEPTACIÓN DAS BASES

Establécense os seguintes premios para as dúas modalidades nas dúas 

categorías, que non poden concorrer na mesma persoa:

1ª categoría, 1º e 2º ESO na modalidade de poesía.

1ª categoría, 1º e 2º ESO na modalidade de relato.

2ª categoría, 3º e 4º ESO na modalidade de poesía.

2ª categoría, 3º e 4º ESO na modalidade de relato.

O premio para todas as categorías e modalidades consistirá nunha 

 

para investir en libros, artigos multimedia e/ou material deportivo

As obras premiadas serán publicadas na revista A Gaivota do IES Monte 

Carrasco. 

Poderá presentarse un máximo de unha obra por autor e modalidade.

Os traballos enviaranse  por correo electrónico, antes do 16 de maio, a 

 

No corpo da mensaxe deberanse indicar os datos persoais do autor (nome, 

apelidos, dirección, teléfono, DNI, data de nacemento e dirección de correo 

electrónico) e indicar a modalidade pola que concursa.

O xurado estará composto por cinco membros e o seu fallo será inapelable. 

Este farase público no festival de fin de curso e será publicado na páxina 

web do instituto, , 

e no blog da biblioteca, 

 A participación neste concurso supón a total aceptación das 

decisión do xurado, así como das bases do concurso.

bibliotecamontecarrasco@gmail.com

1. OBXECTIVO

O IES Monte Carrasco convoca o V Concurso 

Literario Monte Carrasco co obxectivo de estimular 

a creatividade literaria no seu alumnado.

Nesta edición, estará composto por dúas 

modalidades, POESÍA  e RELATO, e dúas 

categorías: unha que inclúe 1º e 2º e outra, constituída por 3º e 4º.

Poderán concorrer a concurso todos aqueles orixinais que non fosen 

premiados noutros certames nin publicados total nin parcialmente con 

anterioridade. O/A autor/-a responde da propiedade intelectual da obra 

presentada ao concurso e da autoría da mesma, así como de que non é copia 

nin modificación de obra allea. O incumprimento desta base será 

responsabilidade exclusiva do infractor e suporá a súa eliminación do 

concurso.

Temática e idioma:

Os orixinais estarán escritos en lingua galega.

Extensión: 

Poesía: mínimo catorce versos. 

Relato: entre 2,5 e 4 páxinas.

Formato: 

Tamaño DIN A-4, mecanografadas a espazo interlineal de 1,5, con letra 

arial de 12 puntos de corpo e escritas por una cara. O texto estará 

xustificado e as marxes serán de 2,5 cm.

Os traballos deberán estar asinados cun sobrenome, para preservar a 

súa procedencia.

2. PARTICIPACIÓN

3. TRABALLOS

L terar o 
Concurso V 

mailto:bibliotecamontecarrasco@gmail.com
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dúas modalidades
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L terar o 
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L terar o 
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