
I Certame de Relatos Curtos en Inglés 

 «Mariolanda Mosquera Paans»  

IES 12 de Outubro (Ourense) 
 

O Departamento de Inglés do IES 12 de Outubro de Ourense convoca o Primeiro concurso de relatos curtos en 

inglés para o alumnado da ESO e do Bacharelato. Dito certame quere render homenaxe á profesora que foi deste 

centro Mariolanda Mosquera Paans. 
 

 
BASES PARA O CERTAME:  

1.-Haberá só unha modalidade: PROSA  

2.-As obras presentadas deberán reunir as seguintes condicións: 
* O tema será libre e estará escrito en lingua inglesa. 
* Deberá ser rigorosamente inédito. 
* Estará escrito con fonte de texto Arial, en corpo de 12 puntos e marxes. Normal (2,5 cm superior e inferior e 3 cm 
esquerda e dereita), os que adxudica Word por defecto. A extensión en prosa non poderá excederse de 250 palabras. 
O interliñado deberá ser de 1,5. 

3.- O orixinal da obra se presentará unicamente en formato dixital. O traballo deberá ser enviado á dirección 
electrónica: jfplaza@edu.xunta.es 

4.-No asunto do mail se especificará: “Para o I Certame de Relatos Curtos en Inglés “Mariolanda Mosquera Paans” Se 
enviarán no mesmo correo dous arquivos adxuntos en formato Word: 
* Nun arquivo que será denominado co TÍTULO DO RELATO en maiúsculas, se enviará a mesma baixo un 
pseudónimo.  

* No inicio da primeira páxina se colocará o NOME DA OBRA e na liña sucesiva o PSEUDÓNIMO, seguido do texto. 
 
* No outro arquivo denominado co TÌTULO DA OBRA en maiúsculas, se enviarán os seguintes datos persoais: 
- Título da obra. 
- Pseudónimo. 
- Nome(s) e apelido(s). 
- Curso e grupo 
 

5.- O prazo de presentación de traballos será ata o 29 de xaneiro, venres  de 2021 ás 00:00 horas a través do 
mail: jfplaza@edu.xunta.es  (Para máis información e dúbidas dirixirse ás profesoras do Departamento de Inglés 
do IES) 

6.- Nomearase un xurado cualificador competente que procederá á valoración das obras presentadas.  

7.- PREMIOS: 
 

CURSOS DE 1º e 2º ESO CURSOS DE 3º e 4º ESO CURSOS DO BACHARELATO 

1º Premio – Lote de libros por valor de 

                 60€    

1º  Premio – Lote de libros por valor de 

                     60€ 

1º Premio – Lote de libros por valor de  

            60€ 
2º Premio – Lote de libros por valor de 

                  30€ 

2º Premio – Lote de libros por valor de  

                    30€ 

2º Premio – Lote de libros por valor de 

            30€ 
 

 

8.- A composición do Xurado Cualificador será dada a coñecer ao facerse público o fallo do certame. 

9.- O feito de concurrir ao I Certame de Relatos Curtos en Inglés “Mariolanda Mosquera Paans implica a total 
aceptación destas bases, cuxa interpretación se reservan os organizadores deste certame e o seu xurado cualificador. 

(*) As datas e espazos estarán suxeitos á evolución das medidas adoitadas en relación coa COVID 19. 

  

 


