El concurs es divideix en dues modalitats:
- Poesia Tradicional.
- Poesia 2.0.
1. Els treballs i les dades dels i les participants s’enviaran a
cappepv@fev.org o emplenaran el formulari interactiu.
2. Cada participant haurà d’especificar:
a) Nom i cognoms de l’autor/a
b) Modalitat i categoria en què competeix
c) Centre Educatiu
d) Telèfon de Contacte
e) Adreça electrònica

a) 3r. Cicle d’Educació Primària
b) 1r Cicle d’Educació Secundària
c) 2n Cicle d’Educació Secundària
d) Batxillerat i Cicles Formatius
5. S’atorgarà 3 premis per categoria.
6. Els premis consistiran en materials relacionats amb la
figura d’Estellés i el món de la poesia i la literatura.
7. El lloc, la data i l’hora concreta del lliurament de
premis es comunicarà per correu electrònic.

3. El termini de presentació serà el dia 14 de febrer de 2020.

8. El jurat estarà integrat per professionals relacionats amb el
món educatiu de les associacions col·laboradores.

4. Pot participar qualsevol estudiant dels centres
educatius de la ciutat de València. Les
categories premiades seran:

9. Els poemes guardonats de les dues modalitats
passaran a ser propietat de la CAPPEPV, que se’n
reservarà el dret de publicació i d’utilització.

MODALITAT POESIA TRADICIONAL
10. El concurs és de poesia i l’extensió de les obres
no pot superar en cap cas els 1000 caràcters,
preferiblement escrits a ordinador.
11. Els poemes seran en valencià, originals, individuals i de
tema lliure.
12. Es pot presentar al concurs un únic poema per
participant.

MODALITAT POESIA 2.0.
13. La poesia 2.0, consisteix en la creació de versos poètics
breus acompanyats d’imatges, música o vídeos. Troba més
informació i exemples d’aquesta modalitat al nostre web
http://valenciaperlallengua.org/poesia-2-0/
14. Els poemes seran en valencià, originals, individuals i de
tema lliure.
Organitza:

15. En aquesta modalitat es pot presentar una imatge, un
àudio o un vídeo per participant. Les fotografies i gravacions han de ser de creació pròpia.
16. L’obra haurà de penjar-se a l’Instagram, al Twitter o al
Facebook amb els hashtags #PremiDePoesia2020 i
#ValènciaPerLaLlengua. Envia’ns l’enllaç de la
publicació i les dades sol·licitades, tal com s’indica al punt 1 i
2 d’aquestes bases.
Si prefereixes no publicar-lo en xarxes, també pots
enviar-nos la teua obra per correu electrònic complint les
següents condicions de format:
- Imatges: Es pot presentar en format JPG o
PNG.
- Música: L’àudio no pot superar els dos
minuts de duració. Els formats acceptats
són MP3 o WAV.
- Vídeo: El vídeo no pot superar els 2 minuts
de duració i es presentarà en els formats
MP4, AVI o MOV.

Per qualsevol dubte, podeu trobar-nos a:
CAPPEPV
C/ Josep Grollo, 91 - Baix.
46025 - Benicalap, València.
659 04 93 20
cappepv@fev.org - www.valenciaperlallengua.org

Amb la col·laboració de:

