IES Josep Miquel Guàrdia

BASES DEL SETÈ CONCURS DE RELAT BREU
1. Quins alumnes poden participar-hi?
Poden participar en el concurs tots els alumnes dels nivells educatius de 3r, 4t, 5è i 6è
d'Educació Primària i de 1r, 2n, 3r i 4t d'Educació Secundària Obligatòria que es trobin
matriculats en els centres educatius circumscrits als municipis d'Alaior i d'Es Migjorn
Gran i que es detallen a continuació: CEIP Inspector Dr. Comas, CEIP Mestre Duran,
CEIP Francesc d'Albranca, CC La Salle d'Alaior i IES Josep Miquel Guàrdia.
2. Tema del relat breu.
El relat breu serà de temàtica lliure. Els treballs es poden presentar en català i castellà
a totes les categories i a la quarta categoria també es pot presentar en anglès.
3. El concurs es divideix en quatre categories de premis.
a) Primera categoria: estudiants de 3r i 4t d'Educació Primària.
b) Segona categoria: estudiants de 5è i 6è d'Educació Primària.
b) Tercera categoria: estudiants de 1r i 2n d'Educació Secundària Obligatòria.
c) Quarta categoria: estudiants de 3r i 4rt d'Educació Secundària Obligatòria.
4. Com s'han de presentar els treballs?
Els treballs tindran una extensió màxima segons la categoria en la qual participa:
- Primera categoria: un màxim de 400 paraules.
- Segona categoria: un màxim de 450 paraules.
- Tercera categoria: un màxim de 500 paraules.
- Quarta categoria: un màxim de 1000 paraules.
Els relats s'escriuran en lletra “Arial”, mida 12 punts, a doble espai i en suport de
paper, amb uns marges justificats de 2 cm a cada costat. Els treballs hauran de ser
originals i no premiats en cap altre certamen. El treball s'encapçalarà amb títol i no
l'han de signar. Es presentarà acompanyat de sobre adjunt en el qual constarà en el
seu exterior el títol de relat, i en el seu interior les dades de l'autor/a: nom i cognoms,
curs, centre educatiu.
5. On i quan es presentaran els relats?
Els alumnes presentaran els treballs en el seu centre de procedència, des d’on seran
tramesos als serveis administratius de l'IES Josep Miquel Guàrdia. El termini màxim de
recepció dels treballs finalitzarà el divendres dia 24 de març de 2018, a les 13 hores.
Els treballs presentats fora d'aquesta data no s'acceptaran.
6. El jurat estarà integrat per almenys un professor de cada centre que tengui
alumnes participants i especialista amb la matèria del concurs, respectant que
el nombre de professors de cada centre que formin part del jurat sigui
aproximadament proporcional al nombre d’obres presentades.
7. El jurat farà públic el resultat de la seva deliberació el dijous dia 24 d’abril de
2018, en el transcurs d'un acte públic que tindrà lloc a les dependències
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municipals. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es podrà consultar en la
pàgina web de l'IES Josep Miquel Guàrdia (www.iesjosepmiquelguardia.org) i
també en la pàgina web de l'Ajuntament d'Alaior (www.alaior.org).
8. A les tres primeres categories es premiarà 1 relat en català i 1 relat en castellà.
A la quarta categoria es premiarà 1 relat en català, 1 en castellà i 1 en anglès.
Tots els premiats rebran un xec regal per un valor de 40'00 €, destinats a
l'adquisició de material didàctic.
9. Els treballs seran retornats als centres escolar de procedència després de la
resolució del concurs, sens perjudici que treballs puguin ser publicats més
endavant d’acord amb la base següent. En qualsevol cas, els treballs no
premiats podran ser recollits pels autors en el termini de tres mesos, data a
partir de la qual podran ser destruïts si no s’han reclamat.
10. Els treballs premiats podrien ser susceptibles de ser publicats en el termini
màxim d'un any a comptar des de la data de la decisió. El jurat es reserva el
dret d'incloure en una futura publicació algun altre treball presentat atenent a la
qualitat d'aquest, quedant autoritzat a mantenir en depòsit l’original o còpia
seva durant aquest temps.
11. Les persones que participin en el certamen accepten i acaten el contingut de
les presents bases.
12. Les bases del concurs es poden consultar a la pàgina web de l'IES Josep
Miquel Guàrdia (www.iesjosepmiquelguardia.org) i en la pàgina web de
l'Ajuntament d'Alaior (www.alaior.org).
13. L'enviament dels relats breus implica l'acceptació expressa d'aquestes Bases
del concurs.
14. Es valorarà la possibilitat d'organitzar una exposició amb tots els treballs
presentats i de publicar els treballs premiats.
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