RECULL de LITERATURA JOVE.PALMA 2012
Títol: COM
Regidoria d’Educació

Bases

ORGANITZACIÓ
L’Ajuntament de Palma, des de l’Àrea d’Educació,
Igualtat, Drets Cívics i Esports, organitza el
RECULL DE LITERATURA JOVE. PALMA 2012.

centre dels escrits, que seran inclosos en l’edició
del recull 2012. Posteriorment es demanarà
col·laboració per fer la correcció de proves
d’impremta.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
CATEGORIES
L’activitat va adreçada a l’alumnat d’ESO i
Batxillerat dels centres de Palma.

INSCRIPCIÓ
El professorat haurà de fer una inscripció per
centre.
El termini de presentació de sol·licituds acabarà
el 31 d’octubre de 2011.

REALITZACIÓ
- Tema: El recull 2012 durà per títol COM. Així
com el recull 2009 es va titular ON, i es demanà a
l’alumnat un especial esment, en la descripció
dels espais, el recull 2010 va ser QUI, es féu
especial atenció a la descripció dels personatges
i l’any passat el títol QUÈ demanà que la trama
fos el nucli dels escrits. Enguany vos proposam
que els escrits esbrinin el COM. L’escrit no pot
excedir els 5 fulls d’extensió a doble espai.
- Cada centre triarà d’entre tots els escrits rebuts,
els quatre que el representaran i els remetrà a la
Regidoria d’Educació abans del 31 de gener
2012, mail: mmunar@palma.cat
- Format de presentació, cada responsable de
centre, remetrà per e-mail els quatre escrits triats.
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

S’informarà amb temps la data i nombre de
places de què disposareu i lloc on es farà. Cada
alumne que publiqui tendrà tres llibres que li
seran lliurats els dia de la presentació.

INFORMACIÓ
Per a més informació o aclariments podeu cridar
a la Regidoria d’Educació: tel 971 449 407/8 –
mail: mmunar@palma.cat

