Premi Sambori 2020

Benvolguts/des companys/es,

El 23 de maig se celebrarà la XXXV TROBADA DE LA MARINA a Parcent. És per això
que volem aprofitar per donar-vos algunes indicacions respecte a l’acte previ a les
trobades, EL LLIURAMENT DELS PREMIS SAMBORI, el divendres 15 de maig.

1. La data màxima d’entrega dels contes pel concurs sambori, per als
participants de la Marina Alta serà 14 de Febrer de 2020 (en cas que els
presenteu en els centres indicats en el punt següent, si ho envieu a la
Fundació Sambori, teniu temps fins el dia 7 de febrer).
2. Tal com venim fent els últims anys, per tal de facilitar la vostra tasca
d’entrega, no cal que els envieu a la Fundació Sambori. Els podeu deixar a
l’atenció de la Junta CAPPEV a:
a. CEIP Comarcal Hispanitat. Orba
b. CEIP Sanchis Guarner. Ondara
c. CEIP Santa Maria Magdalena. El Poble Nou de Benitatxell
d. CEIP Mestral. Benidoleig
e. CEIP Sants Cosme i Damià. Llíber
f. CEIP La Xara. La Xara
g. CEE Públic Comarcal Raquel Payá. Dénia
3. Aprofitem també per recordar-vos, que una vegada lliurats els premis, tots
els treballs que no hagen estat seleccionats es deixaran als centre educatiu
de la població de la trobada, per tal que els pugueu recuperar.
Teniu tota la informació de les Trobades i dels Premi Sambori en la pàgina web de
la CAPPEV: http://cappevmarinaalta.com/
Per a qualsevol dubte podeu telefonar a Noèlia, al telèfon 635604077.
US ANIMEM A PARTICIPAR!!!
Salutacions.
CAPPEV MARINA ALTA

Premi Sambori 2020

BASES DEL CONCURS
Per tal de promoure i difondre l’ús literari del
valencià dins l’àmbit escolar, la Fundació
Sambori ha decidit convocar i impulsar el 22é
Premi Sambori, adreçat a l’alumnat d’Infantil,
Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius, Formació de Persones Adultes i Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) i
d’alumnat amb Necessitats Educatives Especials. Es regirà d’acord amb les següents bases:
1. El concurs serà de creació literària, i el treball podrà anar acompanyat d’il•lustracions que també seran avaluades.
2. Les obres seran en valencià, originals, individuals i de tema lliure.
3. L’extensió màxima serà de:
Formació Persones Adultes i EOI ………. 5 pàgines
Batxillerat i Cicles Formatius ………. 5 pàgines
Primer i Segon Cicle d’ESO ………. 4 pàgines
Segon i Tercer Cicle de Primària ………. 3 pàgines
Primer Cicle de Primària ………. 2 pàgines
A més, en Primer Cicle de Primària es podrà participar a nivell d’aula. En Educació Infantil només es podrà participar
a nivell d’aula. Es poden utilitzar un màxim de 10 cartolines o fulls amb una grandària màxima de DIN-A3. Es valorarà
la intervenció de l’alumnat, tant en el text com en les il·lustracions i presentació final del treball. Es podrà adjuntar una
explicació metodològica, pedagògica, didàctica… per poder accedir al Premi Empar Granell al millor projecte didàctic
dels treballs d’infantil.
En el cas de l’alumnat de Necessitats Educatives Especials hi haurà dues modalitats: individual, amb una extensió
màxima de 4 pàgines; i d’aula, en la qual es poden utilitzar un màxim de 10 fulls amb una grandària màxima de DINA3. En ambdós casos s’adjuntarà una explicació metodològica, pedagògica, cicle al qual pertany… i tota aquella
informació que considereu pertinent.
4. Els treballs es presentaran amb una lletra Arial en cos 12, o bé manuscrits. En Educació Infantil, els textos estaran
sempre manuscrits pels alumnes, tot i que podran aparéixer altres cal·ligrafies per fer-los més llegibles.
5. Tots els treballs hauran d’anar acompanyats del full de participació, degudament complimentat, adjunt a aquestes
bases. I no s’escriurà ni el nom del participant ni el del centre en el treball original.
6. La Fundació Sambori es reserva l’opció de publicar els treballs premiats.
7. El termini de presentació serà el dia 7 de febrer de 2020 (enviament per correu a la fundació Sambori).
8. Els treballs que no complisquen íntegrament aquests requisits seran desqualificats.
9. La decisió dels jurats serà inapel·lable.

