
XXX CONCURS LITERARI

Participació: Alumnat matriculat a l’Escola d’Art La Industrial durant el curs 2022-23.

Modalitats: Poesia i Prosa.

Bases:

● Els treballs han de ser de creació pròpia i escrits en llengua catalana, castellana o anglesa.

● Hi haurà 6 categories:

○ Poesia en català.

○ Prosa en català.

○ Poesia en castellà.

○ Prosa en castellà.

○ Poesia en anglès.

○ Prosa en en anglès.

● Les propostes s'han de presentar individualment.

● El tema és lliure.

● Criteris tècnics:

○ S’han d’escriure en un full Din A4.

○ Han d’estar escrits a ordinador per una sola cara i a doble espai.

○ L’extensió no pot ser superior als tres fulls.

○ La tipografia ha de ser Helvetica Neue i la mida de 12 punts.

● Criteris de contingut: els criteris de selecció de l’obra guanyadora seran l’originalitat i la
qualitat literària.

● La participació en el concurs, suposa la cessió de drets d’autor dels treballs per poder
reproduir-los i fer-ne difusió en publicacions digitals i analògiques de l’escola, si escau.

● L'escola decidirà si reprodueix els treballs guanyadors en publicacions de l'EAI on també hi
constarà el nom dels autors/es.

● Les obres guanyadores en prosa i poesia en català participaran als Jocs Florals Escolars de
l’Eixample 2023, sempre que l’alumne/a premiat/da no tingui més de vint-i-cinc anys.

● Els treballs seleccionats s'exposaran a l'escola, que els retornarà en acabar l’exposició.
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● El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi si ho creu convenient.

● La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases exposades.

Presentació: L’obra cal presentar-la en format físic dins un sobre A4 on consti el pseudònim,
"Concurs Literari 2023" i títol del treball. En aquest sobre es posarà, juntament amb el treball, un
sobre petit tancat amb les dades personals de l’autor/a:

Nom i cognoms / Especialitat, curs i grup / Adreça de correu electrònic / Telèfon de contacte

Es requerirà als/les autors/es de les obres guanyadores entregar el text en format digital al correu
electrònic culturals@artlaindustrial.cat

Jurat: El jurat estarà format pel professorat de llengües del Departament d'Humanitats.

Premis: Sis primers premis de 60€ (xec regal) cadascun, un per cada categoria (prosa i en poesia
en català, castellà i anglès).

Lliurament dels treballs: Fins el 14 d’abril de 2023 a Secretaria.

Matins de dilluns a divendres de 9 a 14h / Tardes dimarts i dijous de 16 a 18h.

Lliurament dels premis: el dia 24 d’abril de 2023

Exposició: Els treballs seleccionats estaran exposats a l’escola a partir del 24 d’abril de 2023.
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