
PREMIO DE RELATOS CURTOS 25 ANOS DO NEIRA

O Concello de Oleiros, en colaboración co IESP Xosé Neira Vilas, convoca o premio de relatos curtos “25 anos 
do Neira” en conmemoración da creación deste centro e como homenaxe ao autor de Memorias dun neno 
labrego.

BASES
1. Participantes.
Poderá participar o alumnado matriculado en calqueira dos tres institutos do Concello de Oleiros.
2. Tema: MEMORIAS DA INFANCIA
O texto fará referencia a unha vivencia protagonizada por unha persoa antes de cumplir os 12 anos (o 
nacimento, un día de colexio, as amizades, unha excursión, os xogos, unha xornada especial, un suceso ...) e 
pode ter carácter biográfico (relativo a un mesmo, a un familiar ...) ou de ficción.
3. Formato e extensión.
Presentaranse en formato dixital coas seguintes características: tratamento de texto entre 1 e 3 páxinas A4 con 
caracteres de tipo Times New Roman 12.
4. Requisitos.
Os textos teñen que estar escritos en galego e ser integramente orixinais.
Non se admitirán textos presentados a outros concursos nin publicados nalgún medio.
5. Categorías.
I.-   Primeiro ciclo da ESO.
II.-  Segundo ciclo da ESO.
III.- Bacharelato e Ciclos formativos.
6. Prazo e forma de entrega.
A presentación dos textos será anónima. Por iso irán precedidos dunha páxina identificativa na que conste o 
título, o pseudónimo do autor e a categoría na que se participe. 
O texto e a folla identificativa serán enviados nun correo electrónico a 25@iesneiravilas.es antes das 14 horas 
do día 14 de marzo de 2014. 
Respetando o mesmo límite de tempo entregarase na conserxería / secretaría do instituto un sobre que no 
exterior leve escrito o pseudónimo do autor e que garde no interior unha folla na que consten os seguintes datos 
do autor: nome, apelidos, grupo e instituto no que está.
7. Xurado.
O xurado estará presidido polo alcalde do Concello de Oleiros, ou persoa na que delegue, e integrado por un 
profesor proposto por cada un dos departamentos de galego dos tres institutos do Concello de Oleiros e dúas 
persoas propostas polas bibliotecas municipais de Oleiros. Actuará de secretario o director do IESP Xosé Neira 
Vilas.
8. Premios.
Concederanse un premio en cada categoría, que consistirán nunha tablet.
A valoración dos textos terá en contan que estean ben escritos e o seu valor literario.
O xurado resérvase o dereito a declarar deserto algún deles, e as súas decisións serán inapelables.
Os resultados faranse públicos na web do IESP Xosé Neira Vilas antes do 29 de marzo de 2014
Os traballos quedan en propiedade  da Concellería de Ensino e Xuventude do Concello de Oleiros que poderá 
publicalos citando sempre o autor.
9. Aceptación.
A participación neste Concurso supón a aceptación do contido das súas bases.
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