
BASES DEL CONCURS DE
MICRORELATS SANT JORDI 2021

"COM HEM CANVIAT"

PARTICIPANTS: Hi poden participar tots els alumnes del centre, de qualsevol idioma i

nivell. Els textos s’han d’escriure en la llengua d’aprenentatge: alemany, anglès, català,

francès i italià. Els microrelats han de ser originals i inèdits.

TEMÀTICA: “Com hem canviat”. Amb motiu del confinament a causa de la COVID-19, els

microrelats d’aquesta edició estaran inspirats en els canvis que hem experimentat a causa

d’ aquesta situació.

FORMAT: Els microrelats s'enviaran per correu electrònic a l'adreça

microrelat@eoimao.com en un document de Word, Google Drive, LibreOffice o PDF, amb

tipus de lletra Arial, cos de lletra 12 i 1,5 d'interlineat i tindran entre 50 i 70 paraules

-sense comptar-hi les del títol. A l'assumpte del correu l'autor s’escriurà el pseudònim i

l'idioma amb què s’hi participa. En un document adjunt s'indicarà també el nom i els

llinatges de l'autor i el títol de l'obra. Cada alumne hi pot participar amb un màxim de dos

microrelats per cadascuna de les llengües que estudia.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: el termini de presentació és del 3 de març al 15 d’abril.

JURAT I PREMIS: El jurat estarà format pel professorat del departament de l’idioma

corresponent, excepte els membres de l’equip directiu, ja que són ells els que

s’encarreguen de la recepció dels microrelats i de mantenir-ne l’anonimat. Es valorarà la

redacció, l’originalitat i la creativitat dels textos. El premi consistirà en un val de 30€, amb

el qual es podran adquirir llibres. Els microrelats guanyadors es faran públics el 23 d’abril

de manera telemàtica. Els premis es lliuraran tan aviat com les circumstàncies

excepcionals ho permetin.

BASES LEGALS: els participants cedeixen els drets de publicació dels microrelats a la

revista de l’Escola Oficial d’Idiomes de Maó, la qual no té finalitat de lucre, i en podran fer

difusió en altres mitjans si així ho desitgen.


