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XVIé CONCURS DE NARRATIVA CURTA 

 
El Departament de Valencià convoca el XVIé Concurs de Narrativa Curta per al curs 2006-
2007 d'acord amb les següents 
 

BASES 
 

1. Poden participar-hi tots els i totes les alumnes de l'Institut. 
 

2. Els treballs hauran de ser originals i inèdits i estar escrits en valencià. Els treballs plagiats 
o amb faltes d'ortografia seran descartats. 

 
3. Els treballs seran de narrativa i de tema lliure, i l’escrit podrà anar acompanyat 

d’il·lustracions.    
 

4. Els textos es presentaran escrits a ordinador i la seua extensió màxima serà de 5 fulls DIN-
A4 per als alumnes d’ESO i de 6 fulls DIN-A4 per als de Batxillerat. Tots els escrits hauran 
de presentar-se en una lletra de cos 11 i a 1’5 espais d’interlineat.  

 
5. S'estableixen tres nivells de participació: 

 
 Nivell A: alumnes de 1r i 2n d'ESO. 
 Nivell B: alumnes de 3r i 4t d'ESO. 
 Nivell C: alumnes de 1r i 2n de batx.  

 
6. En tots els nivells s'atorgarà un primer premi i dos accèssits. 

 
7. Els treballs es presentaran en dos sobres tancats: el primer, que contindrà l’original, amb 

un pseudònim, la modalitat i el nivell en el seu exterior, i el segon amb el mateix 
pseudònim al seu exterior i les dades de l'autor en el seu interior (nom, cognoms i grup) 

 
8. Els treballs es podran lliurar a qualsevol professor del Departament fins el 15 de gener. 

 
9. El jurat, la resolució del qual serà inapel·lable, estarà compost per: 
 

 2 professors del Departament de Valencià 
 2 alumnes 
 2 representants de l'AMPA. 

 
10. El nom dels guanyadors o guanyadores es donarà a conéixer en acte públic. Per a 

arreplegar el premi serà imprescindible acudir a l’esmentat acte. 
 

11. Els treballs premiats passaran a ser propietat de l'Institut, que podrà publicar-los si ho 
considera oportú. 

 
12. Els treballs premiats en cada nivell seran presentats al Premi Escolar de Literatura en 

Valencià. Sambori-2007. 
 

13. La participació en aquest concurs suposa l'acceptació d’aquestes bases. 
 

Meliana, novembre de 2006 
 


