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Del 09 al 09 de març de 2018

3er Concurso de Relatos Cortos

3er Concurso de Relatos Cortos

 

El Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica [ http://www.udl.cat/ca/centres/facultat_lletres/ ]
  de la Facultat de Lletres organitza la  , adreçat als estudiantstercera edició del Concurs de Relats Curts
matriculats en qualsevol dels  inclosos els de mobilitat, així com als alumnes de Graus de la Facultat de Lletres

  dels instituts de la circumscripció de Lleida. En aquest sentit,3r i 4t d’ESO i de 1r i 2n de batxillerat
s’establiran  , dues de les quals per als estudiants universitaris i les altres dues per als dequatre categories
secundaria i batxillerat repartides de la següent manera:

Categoria A: estudiants de qualsevol Grau de la Facultat.
Categoria B: estudiants de mobilitat en qualsevol Grau o titulació similar
Categoria C: estudiants de batxillerat
Categoria D: estudiants de 3r i 4t d’ESO

Si bé el relat és de  , tenint en compte que el 2017 es commemorà el temàtica lliure 75è aniversari de la mort
 (Oriola, 1910 – Alacant, 1942) és   que en els relats es facidel poeta Miguel Hernández conditio sine qua non

menció o referència a algun , ja sigui poesia o teatre. títol, frase o vers de qualsevol de les seves obres

La   per al lliurament dels textos és el  Els premis es lliuraran en el transcurs de la data límit 9 de març de 2018. 
  del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica a laIII Setmana de les Lletres Hispàniques

Facultat de Lletres, en el lloc, data i hora que s'indicaran oportunament.

 

B [ https://drive.google.com/file/d/1EBE89g19RbLMyx2Q0skKB0Mekd0IAwQz/view?usp=sharing ]ases
d e l  c o n c u r s  [  
https://drive.google.com/file/d/1EBE89g19RbLMyx2Q0skKB0Mekd0IAwQz/view?usp=sharing ]

Descaregar imagen
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