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Avinguda de la Constitució, 284
46019 VALÈNCIA
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E-mail: avl@gva.es

Valencia 2018

La festa que mes t estimes

Presentació d’originals: de l’1 al 26 d’octubre

Lliurament de premis: 24 de novembre (dissabte)

Més informació en les bases del concurs: www.avl.gva.es

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, amb el
propòsit de divulgar la institució normativa
del valencià, convoca el II Concurs d’Escriptura en Valencià, dirigit als estudiants d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) de la Comunitat Valenciana. Els centres docents i els
alumnes participants hauran de seguir les bases següents:
1/ Hi podran participar tots els alumnes d’ESO
dels centres d’ensenyament públics, concertats
o privats de la Comunitat Valenciana. La convocatòria establix dos categories: primer i segon
d’ESO, i tercer i quart d’ESO.
2/ El tema del concurs de l’edició d’enguany
serà «Les festes que més t’estimes».
3/ El treball tindrà una extensió entre cinc-centes i huit-centes paraules, escrites amb ordinador i lletra de cos dotze.
4/ La redacció estarà escrita necessàriament en
valencià.
5/ En el treball es farà constar el nom del centre,
l’adreça, la localitat i el codi postal, així com el
nom i els cognoms de l’alumne, l’edat i el curs.
6/ La Direcció de cada centre enviarà a l’AVL
les redaccions dels alumnes participants en la
convocatòria, però farà una selecció dels cinc
millors treballs de cada categoria. Un jurat constituït a este efecte elegirà, finalment, les tres millors redaccions de tota la comunitat escolar valenciana en el seu respectiu nivell.
7/ El termini de presentació dels treballs serà de
l’1 al 26 d’octubre.

8/ Cada centre educatiu haurà d’enviar tant els treballs seleccionats com la resta de les redaccions fetes a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (avinguda
de la Constitució, 284, monestir de Sant Miquel dels
Reis, 46019 València), amb la indicació II Concurs
d’Escriptura en Valencià.
9/ L’Acadèmia Valenciana de la Llengua donarà a
conéixer la decisió del jurat el 16 de novembre i el
lliurament dels premis tindrà lloc el dissabte 24 de
novembre, en el monestir de Sant Miquel dels Reis.
10/ Premis:
Primer. Un val per un import de 1.500 euros per a
cada categoria (1.000 € centre / 500 € alumne) més
un lot de llibres de l’AVL i de la Fundació Bromera.
Segon. Un val per un import de 900 euros per a
cada categoria (700 € centre / 200 € alumne) més
un lot de llibres de l’AVL i de la Fundació Bromera.
Tercer. Un val per un import de 600 euros per a
cada categoria (500 € centre / 100 € alumne) més
un lot de llibres de l’AVL i de la Fundació Bromera.
Quart. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua establix un premi especial de 1.000 euros per al centre educatiu que més fomente el concurs entre
els seus alumnes i presente un major nombre de
redaccions. En cas de produir-se un empat en el
nombre de redaccions el premi es fraccionarà entre els centres.
El val regal, equivalent a l’import del premi, serà lliurat als
centres i als alumnes guanyadors el dia 24 de novembre,
dissabte, en el transcurs de l’acte que tindrà lloc en el
monestir de Sant Miquel dels Reis, i es podrà bescanviar
per llibres, material escolar, didàctic o electrònic en el
centre comercial que col·labora amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

