L’IES Antonio José Cavanilles d’Alacant, a través del Projecte Erasmus:
Mediterráneo: un mar de libros e imaginación, convoca El Primer premi de
narrativa curta en llengua catalana, Vicent Casanova, per tal de fer memòria al
nostre company Vicent Casanova Miret, professor d’aquest centre des de 1989
fins a 2019, any en què ens va deixar. Tant els companys com l’alumnat del
centre, el recorden com una persona treballadora, afable i implicada en el treball
del nostre institut al cent per cent. Després de tants anys fent classe al
Cavanilles, que en primer lloc es deia Politècnic, ha deixat una forta petjada en
l’ensenyament del valencià entre tot l’alumnat que ha passat per les seues
classes, no sols per l’aprenentatge del valencià, sinó també pel calor humà que
com a tutor i professor ha demostrat al llarg de la seua trajectòria. Ha destacat el
seu treball del Foment de la Lectura dins del Pla Lector del centre i com a
conseqüència va dinamitzar la vida cultural del Cavanilles amb les diferents
tasques com van ser el Club de Lectura, les xarrades amb els autors, la fira de
Sant Jordi amb el bescanvi de llibres i el regal d’una rosa de paper, les jornades
teatrals i per últim destaquem el seu afany perquè tothom gaudisca del plaer de
la lectura i de tindre un llibre en la mà.
BASES
A. Els premis Vicent Casanova, convocats per l’IES Antonio José Cavanilles
d’Alacant, és destinat a guardonar una obra en prosa literària, en concret
una narració breu o microrelat, original, no editada, ni autoeditada, en cap
suport i escrita originalment en llengua catalana (modalitat valencià) i de
tema lliure.
B. L’extensió màxima de les obres dependrà del grup on s’inscriga l’alumnat:
• -Primer i Segon Cicle d’ESO i FP Bàsica- 4 pàgines.
• -Batxillerat i cicles Formatius- 5 pàgines.
Els treballs es presentaran amb una lletra Arial en cos 12.
C. S’ha de presentar una còpia de l’original en paper.
Totes les obres s’han de presentar amb pseudònim. Junt amb l’original, en
paper, caldrà lliurar un sobre tancat amb les dades personals de l’autor a
l’interior( nom i cognoms, adreça postal, correu electrònic, telèfon, títol de
l’obra i pseudònim de l’autor). A l’exterior del sobre cal indicar el títol i el
mateix pseudònim que es troba a la coberta de l’original.
D. El termini de presentació dels originals es tancarà el 31 de Març del 2021.
Els originals es podran presentar personalment de dilluns a divendres de 9
a 14’00 hores en la Consergeria de l’IES Antonio José Cavanilles o a través
de correu postal: IES Antonio José Cavanilles, Avda. Llorenç Carbonell 3234, (03007) Alacant.
E. El veredicte del jurat, inapel·lable, es farà públic el dia 23 d’abril, el dia del
llibre i de Sant Jordi, en la pàgina web del centre, en l’apartat d’Erasmus,
així com en les xarxes socials del nostre centre.

Els autors descartats tindran un termini d’un mes per a recollir els originals
no premiats, fins al 24 de maig. Una vegada passat aquest termini,
l’organització destruirà els originals.
F. Les modalitats a concurs seran les següents:
•

Alumnat IES Cavanilles:
o Premi Vicent Casanova Secundària i FP Bàsica: xec regal amb
un valor de 125 euros.
o Premi Vicent Casanova Batxillerat i Cicles Formatius: 125
euros.

•

Alumnat d’altres centres:
o Premi Vicent Casanova Secundària i FP Bàsica: xec regal amb
un valor de 125 euros.
o Premi Vicent Casanova Batxillerat i Cicles Formatius: 125
euros.

G. El jurat estarà constituït per professorat del Cavanilles de l’àmbit lingüístic i
humanístic.
H. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra de les
presents bases.

Alacant, febrer del 2021

