
Regidoria d’Educació 

RECULL de LITERATURA JOVE.PALMA 2020 

Bases 

ORGANITZACIÓ 

L'Ajuntament de Palma des de la Regidoria 
d'Educació convoca el RECULL DE 
LITERATURA I FOTO JOVE. PALMA 2020

CATEGORIES 

L’activitat va adreçada a l’alumnat d’ESO i 
Batxillerat dels centres de Palma, i es podran 
presentar escrits en català. 

INSCRIPCIÓ 

El professorat haurà de fer una inscripció 
per  centre . 
El termini de presentació de sol·licituds 
acabarà el 30 de setembre de 2019. 

L’alumnat podrà elegir entre escriure: 
Escena teatral (màx.2 fulls); Relat breu 
(màx.1 full); Microrelat (màx. 10 línies) 
Poema (1 full); Altres (text col·lectiu, 
emulant poemes-cançons, frases per a 
camisetes, frases publicitàries... (màx. 1 full)

Descarregau-vos la fitxa d’inscripció 
i les pautes per a l’alumnat participant. 

PRESENTACIÓ 

- Cada centre triarà d’entre tots els escrits rebuts, 
els quatre o cinc que el representaran i els 
remetrà a la Regidoria d’Educació abans del 
30 de novembre de 2019, a/e: 
mmunar@palma.cat - Format de presentació: el 
responsable de centre remetrà en un sol correu 
electrònic els  escrits triats i el full de 
dades de participació que trobareu a 
l'activitat E.06.01 (apartat Documents).

- Cada text ha d’anar encapçalat pel títol, nom 
complet de l’autor, curs, centre, mòbil i mail per si 
cal fer-li una consulta.  

CONFIRMACIÓ 

Una vegada rebuts tots els escrits, des de la 
Regidoria d’Educació, es farà una valoració i 
s’informarà la persona responsable de cada 
centre dels escrits, que seran inclosos en l’edició 
del recull 2019. Posteriorment es demanarà 
col·laboració per fer la correcció de proves de 
maquetació.

INFORMACIÓ 

Per a més informació o aclariments podeu 
telefonar a la Regidoria d’Educació:  
tel 971 449 406 – a/e: mmunar@palma.cat 

REALITZACIÓ
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REGIDORIA D’EDUCACIÓ


DADES DE PARTICIPACIÓ

RECULL DE LITERATURA I FOTO JOVE. PALMA 2019

Presentau aquest full abans del 31 de gener de 2019, en el mateix mail que les obres seleccionades.


DADES DEL CENTRE

		Nom del centre

		



		Tel:

		Adreça electrònica:



		Nom coordinador Recull i nom de la resta de professorat participant:



		· 



		· 



		· 



		· 





DADES DE L’ALUMNAT QUE REPRESENTA EL CENTRE


		Número

1

		Nom i llinatges

		



		

		Modalitat

		Escena teatral

		

		Relat breu

		

		Poema

		

		Micro relat

		



		

		Títol

		

		Curs

		





		Número

2

		Nom i llinatges

		



		

		Modalitat

		Escena teatral

		

		Relat breu

		

		Poema

		

		Micro relat

		



		

		Títol

		

		Curs

		





		Número

3

		Nom i llinatges

		



		

		Modalitat

		Escena teatral

		

		Relat breu

		

		Poema

		

		Micro relat

		



		

		Títol

		

		Curs

		





		Número

4

		Nom i llinatges

		



		

		Modalitat

		Escena teatral

		

		Relat breu

		

		Poema

		

		Micro relat

		



		

		Títol

		

		Curs

		





		Número

5

		Nom i llinatges

		



		

		Modalitat

		Escena teatral

		

		Relat breu

		

		Poema

		

		Micro relat

		



		

		Títol

		

		Curs

		





Regidoria d’Educació


Plaça Nova de la Ferreria, 2. 07002. 


Tel 971 449 447-8.






