
 
 

BASES I FLORIDA LITERARY CONTEST 

 

El Seminari d'anglès de Florida Secundària convoca el I FLORIDA LITERARY CONTEST 

amb les següents bases: 

 

1- Podrà participar tot l'alumnat matriculat en Florida Secundària. Les categories seran les 

següents: 

• Categoría A: Alumnat de 1r i 2n d' ESO. 

• Categoría B: Alumnat de 3r i 4t d' ESO. 

• Categoría C: Alumnat de 1r i 2n de Batxillerat. 

2- L'alumnat podrà presentar una breu història, poema, carta o email en llengua anglesa i de 

creació pròpia. 

3- La llargària màxima dels textos per a les categories A i B serà de 100 paraules i per a la 

categoria C de 200 paraules.  

4- Els treballs hauran de ser inèdits i no poden haver sigut publicats prèviament a cap mitjà 

de comunicació, incloses xarxes socials, blocs o pàgines web.  

5- La temática de les obres serà la pau.  

6- L'ús incorrecte de traductors suposarà la desqualificació del concurs.  

7- Els treballs es presentaran en Arial 12 doble espai i hauran d'incloure el nom i el curs de 

l'autor/a en la part inferior de la pàgina.  

8- Els treballs s'enviaran als següents correus electrònics abans del 23 d'abril de 2022 a les 

23:59h: 

1rESO: mtapia@florida-uni.es 

2nESO: chlopez@florida-uni.es 

3rESO: mespeleta@florida-uni.es 

4tESO: ablazquez@florida-uni.es 

1r Batx: mtapia@florida-uni.es 

2n Batx: chlopez@florida-uni.es 

9- El jurat estarà format per les 4 professores del seminari d'anglès de Florida Secundària. 

10- Els/Les 2 finalistes i el/la guanyador/a de cada categoria rebrà una recolecció de les 

millors obres d'aquesta edició. A més, el/la guanyadora de cada categoria rebrà un premi 

addicional. 

11-Els resultats del concurs es faran públics al llarg de la segona quinzena del mes de maig. 

Posteriorment, les obres guanyadores passaran a disposició del centre i podran ser 

publicades a la pàgina web i les xarxes socials del centre.  

12- La participació al concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.  
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