XXVIII Premi 25 D'ABRIL
de Narrativa Curta en Valencià
1. Els participants: hauran de ser alumnes d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i Primària residents a
Alginet. Els treballs seran de tema lliure i escrits en valencià.
2. Categories:
A: Alumnes de 3r i 4t d'ESO, de 1r i 2n de Batxillerat.
B: Alumnes de 1r i 2n d'ESO.
C: Alumnes de 5é i 6é de Primària.
D: Alumnes de 3r i 4t de Primària.
3. Extensió dels treballs:
Categoria A: De tres a sis folis escrits a ordinador (a una sola cara, amb lletra Arial 12 i a
doble espai).
Categoria B: De dos a tres folis escrits a ordinador (a una sola cara, amb lletra Arial 12 i a
doble espai).
Categoria C: Un o dos folis escrits a mà o a ordinador (a una sola cara, amb lletra Arial 12
i a doble espai).
Categoria D: Un foli a mà i a una sola cara (pot incloure una il·lustració).
4. Presentació:
1. L'alumne/a no escriurà cap dada identificativa en el seu treball (ni nom, ni cognoms, ni
edat, ni curs, ni centre).
2. Els/les alumnes de centres d'altres localitats podran presentar el seu treball a la Casa de
Cultura (a l’atenció de Tere Boluda) fins al 8 de març, i s'inclouran en la categoria
corresponent (si tenen prou qualitat, una vegada comparats amb els altres finalistes).
5. Premis:
1. Els centres de Primària Pepita Greus i Vicente Blasco Ibáñez seleccionaran 6 treballs per
a cada categoria, i els centres de Primària Mestre Emili Luna i Sagrat Cor de Jesús, 3. A
aquests correspondrà un diploma i un obsequi. Els centres faran una llista en què figuren:
els títols dels treballs seleccionats (separats per categories), nom complet de l'autor/a, adreça
i telèfon.
2. L’IES Hort de Feliu seleccionarà 9 treballs de la categoria A i 9 treballs de la categoria B
i el Sagrat Cor de Jesús seleccionarà 4 treballs de la categoria A i 4 treballs de la categoria
B. A aquests correspondrà un diploma i un obsequi.
3. Els treballs seleccionats per cada centre passaran a la fase local i es lliuraran a la
Regidoria de Cultura (Casa de Cultura), fins al 8 de març de 2019. Després el JURAT
atorgarà un PRIMER, un SEGON i un TERCER premi per cada categoria.
4. Els premis atorgats en la fase local consistiran en un VAL per adquirir llibres en valencià
per valor de:
1r premi: 200 €; 2n premi: 150 €; 3r premi: 100 €.
6. Lliurament de premis: divendres 26 d’abril a les 19.30 h, al Teatre Modern.
7. Membres del jurat:
Vicent Simbor i Roig (Catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de València)
Josep F. Nogués i Quijal (assessor lingüístic)
Urbà Lozano i Rovira (professor de valencià i escriptor)

La decisió del jurat serà inapel·lable
AJUNTAMENT D'ALGINET
REGIDORIA DE CULTURA

