XXXVI CONCURS LITERARI FRANCESC D'ALBRANCA
Bases
1. Poden participar en el concurs totes les persones que ho vulguin, en una de
les modalitats següents:
A) 3r cicle de primària.
B) 1r cicle d'ESO.
C) 2n cicle d'ESO.
D) De 16 a 18 anys.
E) Majors de 18 anys.
Les modalitats A, B i C són de caràcter local; això no obstant, també hi poden
participar els alumnes d'altres pobles que cursin estudis als centres escolars de
Ferreries. Les categories D i E són d'àmbit insular.
2. Els participants en edat escolar (categories A, B i C) han de presentar
prèviament els treballs al seu col·legi, el qual s'encarregarà de seleccionar-los
per cursos. Els col·legis han de presentar, com a màxim, cinc treballs per nivell.
3. Els treballs, que podran ser de qualsevol gènere literari (narrativa, poesia,
teatre), seran de tema lliure i estaran escrits en català. Se’n valorarà la
correcció ortogràfica i gramatical.
4. Els originals, que no han d'anar signats, s’han de presentar dins un sobre
tancat on ha de figurar la inscripció xxxvI concurs literari Francesc d'Albranca,
categoria ___, i per a les modalitats A, B i C el curs ___. A dins d'aquest sobre
se n'ha d’incloure un altre que contengui el nom i l'adreça de l'autor o autors, el
número de telèfon, la data de naixement i l’adreça de correu electrònic. Damunt
el sobre petit s'escriurà el títol o el lema del treball.
5. Els treballs s’han de presentar mecanografiats a una sola cara, a doble espai
i amb lletra Times New Roman de mida 12. L’extensió ha de ser d’un mínim de
dos folis i un màxim de quatre per a les categories A, B i C, i entre cinc i dotze
folis per a les categories D i E.
6. Els treballs han de ser inèdits i s’han de presentar en suport paper (5 còpies)
i en suport electrònic (format Word o Writer), adjuntant-hi una fotografia de mida
carnet de l’autor o autora. Termini i lloc de presentació: fins a les 20.00 hores de
dia 7 d'abril de 2017, a la Biblioteca Pública Municipal.
7. Per a les categories A, B i C s'estableixen sis premis en material didàctic
valorat en 75 € cadascun, un per a cada curs escolar que hi pot participar. Per a
la categoria D, un premi en metàl·lic de 150 € i per a la categoria E, un premi en
metàl·lic de 450 €. En les categories A, B i C es podrà establir un finalista per
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curs i en les categories D i E, un finalista per categoria. Es concedirà un diploma
als guanyadors i finalistes.
8. L’organització fixarà la composició del jurat, que es farà públic oportunament.
9. El veredicte del jurat i la proclamació de les persones guanyadores i finalistes
tindrà lloc en un acte públic de la Primavera Cultural, al saló d'actes de
l'Ajuntament de Ferreries.
10. Els treballs guanyadors i finalistes quedaran en propietat de l’Ajuntament,
que es farà càrrec de publicar-los. Els treballs restants podran recollir-se a la
Biblioteca en un termini de dos mesos.
11. Totes les qüestions no previstes en aquestes bases seran resoltes pel jurat,
el veredicte del qual és inapel·lable.
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