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Bases para a participación
Participantes

impresas a unha cara e dobre espazo,
ou tres manuscritas.

Poderá participar calquera persoa da
comunidade educativa deste centro:
Alunnado, traballadoras/es e familiares
directos

2. Microrelatos. Extensión
máxima de vinte palabras.

Seccións
Establécense as seguintes seccións
✓ Educación infantil
✓1º Ciclo de Primaria
✓2º Ciclo de Primaria
✓3º Ciclo de Primaria
✓1º Ciclo de Secundaria
✓2º Ciclo de Secundaria
✓EE
✓ Adultos

Normas de presentación
A temática é de libre elección.
Os traballos deben ser inéditos e en
lingua galega.
Admítense as seguintes modalidades.

Prosa:
1. Conto ou narración breve.
Extensión máxima de dúas páxinas,

Animádevos!!
Contamos coa
vosa participación.
A que esperades!

Verso:
3. Poema ou poemas . Extensión
máxima de dúas páxinas impresas a
dobre espazo ou manuscritas.
4. Poema breve. De non máis de
tres versos
As normas de presentación serán as
habituais de certames anteriores: sobre
normal con pseudónimo e sección á que
se presenta, ademas da indicación “XXI
Certamen Literario”. No seu interior,
sobre pequeno, cerrado, cos mesmos datos
no exterior e plica cos datos reais no seu
interior.

Premios
Resolveranse dous premios para cada
sección.
Existirá tamén a posibilidade de
declarar os premios desertos nas diferentes
seccións

Calquera dos traballos premiados
poderá ser difundido en formato e medio
decididos polo EDLG: publicación,
páxina web, blog, ...

Xurado
O xurado estará composto por
profesores e alumnos do EDLG.
A resolucióndo xurado será
inapelable

Prazo de presentación
Os traballos poderán ser entregados
ata o día

4 de maio ás 14 horas.

Serán recollidos por calquera
profesor e este deberá entregalos a algún
integrante do EDLG

Entrega de Premios
A resolución do xurado será dada a
coñecer durante o Acto das Letras
Galegas, a celebrar no mes de maio. No
mesmo acto serán entregados os diplomas

Todos os premiados recibirán un
diploma acreditativo.
Porque as nosas letras
precisan de novos escritores
E tí podes ser un deles!
Dos nosos!
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