BASES DEL 2N CONCURS LITERARI VIVERS

1. El concurs està obert a tota la comunitat educativa del centre, en dues categories:
- Alumnat
- Pares, mares, tutors, professorat, treballadors del centre i exalumnes

2. S'accepten tots els gèneres literaris (conte, relat curt, poesia, teatre, còmic, assaig, dietari...)
o combinació d'aquests. En el cas d’Infantil l’obra consistirà en la gravació d'un relat propi en
audio o video.

3. La temàtica serà lliure.

4. Les obres poden estar escrites en valencià o en castellà.

5. Les persones participants poden presentar una o més obres.

6. Tot l'alumnat que participe rebrà un diploma.

7. La categoria de l'alumnat constarà de quatre premis, segons l'edat de l'alumnat:
- Premi Alumnat d’Infantil
- Premi Alumnat de 1r i 2n de Primària.
- Premi Alumnat de 3r i 4t de Primària
- Premi Alumnat de 5é i 6é de Primària

8. El premi de l'alumnat consistirà en vals per gastar en llibres i material d'escriptura
concertats amb la llibreria-papereria Mussol:
- El d’Infantil tindrà un valor de 20€
- El de 1r i 2n de Primària tindrà un valor de 20€
- El de 3r i 4t de Primària tindrà un valor de 30€
- El de 5é i 6é de Primària tindrà un valor de 40€

9. La categoria de persones adultes constarà d'un únic premi. Consistirà també en un val per a
l'adquisició de llibres i material d'escriptura per valor de 40€ concertat amb la llibreria Mussol.

10. Les obres es poden presentar des del 10 de febrer al 10 d'abril. S'han d'enviar a l’adreça
electrònica afaviversconcurs@gmail.com. En el correu s'ha indicar el nom i cognoms del
participant, categoria en què participa i dades de contacte. L'obra s'ha d’adjuntar en
document pdf, sense que aparega el nom de la persona que concursa per a la seua valoració
per part del jurat que puntuarà les obres d'un a deu punts. També han d'adjuntar
l'autorització firmada per poder publicar imatges a la web i al canal de Telegram de l'AFA.

11. El jurat estarà format per sis persones: dos membres del sector alumnat, dos membres del
professorat i dos membres del sector famílies.

12. Els premis s'atorgaran en la jornada que el centre celebre el Dia del Llibre (23 d'abril).

13. Les obres guanyadores seran llegides en totes les aules i es publicaran en la web de l'AFA.

14. L'AFA conservarà les obres guanyadores de cada edició perquè en un futur, si el premi té
èxit i continuïtat, puga publicar-se una recopilació.

