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E ti, que levas no corazón?
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II CERTAME “ E tí, que levas no corazón?
Formato: Poesía, microrrelato, carta, canción, cómic ou fotografía.
Premio: Libros e Diploma
Aberto a toda a comunidade escolar do IES Chan do Monte 
Convocado pola Biblioteca do IES Chan do Monte
Prazo de entrega: 12 de Febreiro de 2021

BASES REGULADORAS II CERTAME
Primeira. Poderán participar tódolos membros da comunidade escolar do IES
Chan do Monte
Segunda. Os participantes presentarán unha obra orixinal, inédita, escrita en
galego, castelán, francés ou inglés. A temática será o amor en calquera das súas
manifestacións. Asimesmo, admitiranse versións en calquer materialización gráfica,
incluido o cómic.
A obra debe ser orixinal e ter unha extensión mínima de una cara e máxima de tres
caras de folla tamaño DIN A-4. A fotografía en calquera formato. 
Terceira. As obras deberán presentarse:
Nun sobre cerrado anónimo, facendo constar no exterior o pseudónimo ou lema
baixo o que se presenta, especificando II Certame “ E tí, que levas no corazón?. No
interior introducirase outro sobre que contendrá os seguintes datos referidos ó
participante:
 Nome e apelidos, curso, domicilio, número de teléfono e dirección de correo
electrónico.
Os traballos entregaranse na Biblioteca do IES Chan do Monte.
Cuarta. Fíxase o venres 12 de febreiro de 2021, ás 13:50 h., como data e hora
límite de recepción. 
Quinta. Establécese para o presente certame o seguinte premio: Diploma e libros.
Sexta. O fallo do Xurado farase público o venres 19 de febreiro no taboleiro da
Biblioteca e na pantalla do hall. O fallo será  inapelable. Comunicarase os
gañadores/as e difundirase na páxina web do centro, Facebook, Instagram. A
entrega de premios farase o día 22 ás 11:00 na Biblioteca.
Séptima. A presentación de obras neste II CERTAME implica a aceptación íntegra
dás presentes bases polos/las autores/as.
Octava. O xurado estará composto polos profesores membros do Equipo de
Biblioteca do IES Chan do Monte.


