CONCURSO: Escrita criativa “Cuéntame un cuento”
Edição 2020/2021
REGULAMENTO

1. Apresentação
A Escola Secundária de Penafiel (ESP), a Faculdade de Letras do Porto
(FLUP) e a Câmara Municipal de Penafiel lançam um desafio a todos os alunos
de Espanhol a entrar no mundo extraordinário da Escrita Criativa, estimulando,
desta forma, a criatividade, a imaginação e a expressão escrita dos
intervenientes.
Participar neste desafio de escrita ficcional será como semear o prazer da
escrita, criando pequenos contos com base nas suas ideias inspiradoras,
construindo etapas, percorrendo caminhos e adaptando estratégias de escrita.
As regras são simples e claras e os prémios aliciantes!
O concurso implica escrever um conto original e criativo na língua espanhola,
subordinado ao tema apresentado pelas entidades organizadoras.
2. Objetivos
Os objetivos deste concurso pretendem contribuir para desenvolver as
competências exigidas aos alunos à saída da escolaridade obrigatória,
nomeadamente:
a) Estimular o gosto pela escrita;
b) Ativar conhecimentos da língua e da cultura espanholas;
c) Fomentar e consolidar hábitos de escrita;
d) Promover e apoiar a escrita criativa entre os jovens;
e) Promover a criatividade e a imaginação;
b) Apoiar jovens escritores no gosto pela escrita, dando-lhes a oportunidade de
criar novos trabalhos e de os ver publicados em revistas e/ou na página web da
FLUP e da ESP, nos jornais locais ou blogues educativos.
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3. Destinatários
a) O concurso é dirigido a alunos de Espanhol, do Ensino Básico e secundário,
incluindo o Profissional.

4. Modalidades
Para distinguir os diferentes níveis de desenvolvimento e conhecimentos dos
alunos, são estabelecidas as seguintes modalidades:
a) Os textos serão escritos em prosa; em língua espanhola, respeitando a
estrutura da tipologia textual (conto);
b) Só poderão ser submetidos a concurso contos inéditos;
c) Os textos deverão ser digitados em computador, em letra Times New
Roman, tamanho 12, espaçamentos entre linhas de 1,5;
d) Os Contos deverão ter como limite:
- 7º ano/8º ano: 1 página
- 9º ano: 2 páginas
- 10º ano (Nível I): 1 página
- 10º ano (Nível IV): 2 páginas
- 11º (Nível II): 2 páginas
- 11º (Nível V): 3 páginas
- 12º (Nível III): 2 páginas
- 12º (Nível VI): 3 páginas
e) Temas/títulos:
O tema /título do conto para os alunos do 3º ciclo é: Caballo de cartón.
O tema /título do conto para os alunos do Secundário é: El niño que aprendió a
sonreír.
f) Os textos devem ser realizados individualmente.
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5. Processo de envio e submissão de trabalhos a concurso
a) Cada jovem poderá entregar o seu trabalho de duas formas: Em mão, na
Escola Secundária de Penafiel ou através do seguinte correio eletrónico:
cuentameuncuento@espenafiel.org.
b) O trabalho deverá ser acompanhado por um documento que contenha os
seguintes dados:
b1) Nome completo;
b2) Data de nascimento;
b3) Localidade de residência;
b4) Ano de escolaridade, número e turma;
b5) Nível de língua (7º ano: Nível I; 8º ano: Nível II; 9º ano: Nível III; 10ºano:
Nível I /IV; 11º ano: Nível II /V; 12º ano: Nível III/VI);
b6) Escola a que pertence: nome e localidade;
b7) Nome do/a professor/a responsável;
b8) Contacto de email ou telefone;
b9) Inserir, no corpo do correio eletrónico a seguinte declaração: “Declaro que,
ao participar neste concurso, li e aceitei o seu Regulamento”.
6. Direitos de utilização
Os concorrentes transmitem aos promotores desta iniciativa os direitos autorais
sobre todas as criações que apresentem no âmbito do presente concurso, para
publicação na página web da ESP, da FLUP, blogues educativos, jornais locais
ou noutros suportes considerados pertinentes pelos promotores do concurso.

7. Prazos
a) A inscrição e envio dos trabalhos deverão ser realizados até 31 de março.
b) Os trabalhos vencedores serão divulgados até ao dia 31 de maio.
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8. Critérios de apreciação
Os projetos a concurso serão apreciados de acordo com os seguintes critérios:
• Respeito pelo tema.
• Originalidade/Criatividade.
• Correção linguística.
• Riqueza vocabular.
• Organização/ coerência textual.
• Coesão do texto.
• Enquadramento na tipologia textual.

9. Natureza Inédita das Obras – (Proibição de Plágio)
a) Os candidatos garantem e responsabilizam-se sob compromisso que as
obras apresentadas a concurso são criações originais e inéditas, não sendo
admissível a prática de plágio, total ou parcial.
b) A violação do número anterior implica a imediata exclusão da(s) obra(s) do
presente concurso.
c) Os autores responsabilizam-se total e integralmente pela violação de
qualquer direito de autor e por quaisquer danos patrimoniais e não patrimoniais
causados a terceiros em resultado dessa violação.

10. Júri
a) O Júri do Concurso será constituído por professores de Espanhol do ensino
básico e secundário, do ensino superior; membros da Vereação da Educação
da Câmara Municipal de Penafiel e por outros elementos convidados de
reconhecida experiência na área.
b) Das decisões do júri não haverá lugar a recurso.
c) Os membros do júri não podem apresentar conflitos de interesse nem serem
suscetíveis de pôr em causa as garantias da imparcialidade.
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11. Prémios
a) Será premiado um trabalho/conto em cada ano de escolaridade.
b) Serão atribuídas menções honrosas a outros contos, se tal se justificar.
c) A divulgação dos resultados será efetuada na página de Escola e os
vencedores informados via e-mail.
d) A Cerimónia de Entrega dos prémios terá lugar no Salão Nobre da Câmara
Municipal de Penafiel (data e hora a definir).

12. Disposições finais
a) A apresentação de trabalhos representa a aceitação plena do presente
regulamento.
b) Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelos
elementos constituintes do Júri.
c) Para mais informações/ dúvida sobre o concurso poderá ser colocada
através
do
seguinte
endereço
de
correio
eletrónico:
cuentameuncuento@espenafiel.org

A organização
O Clube de Espanhol da Escola Secundária de Penafiel.
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