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BASES GENERALS  

Edició especial FLORIDA Grup Educatiu 

FLORIDA i ANDANA EDITORIAL convoquen, per a la XXV edició dels PREMIS 

DE LITERATURA «LA ROSA DE PAPER», una  nova categoria sols per a les 

persones de Florida Grup Educatiu.  

1.- Podran presentar-se les persones treballadores i sòcies de FLORIDA Grup 

Educatiu, (FLORIDA, NINOS i XÚQUER). 

 2.- Els treballs es poden presentar en qualsevol de les dues llengües oficials 

de la Comunitat Valenciana, VALENCIÀ o CASTELLÀ. 

3.-  La temàtica dels treballs ha d’ajustar-se al lema següent:  “MICRORELATS 

EN TEMPS DE CONFINAMENT”. Caldrà, doncs, presentar un treball el 

contingut del qual estiga relacionat amb la situació extraordinària de 

confinament que estem vivint.  

4.- L’extensió del treball no pot ser superior a les 250 paraules.  

5.- Els autors o les autores només poden presentar un treball i haurà de ser 

original i inèdit (no premiat en cap premi anterior). A més, ha de ser un treball 

individual (no s’admetran treballs col·lectius). 

 

6.- El Jurat estarà format per persones relacionades amb el món de la cultura i 

de l’ensenyament, la composició del qual es farà pública el dia del lliurament 

dels premis. 

 

7.- El premi pot ser declarat desert a judici del Jurat. A més, el jurat podrà fer 

una menció honorífica dels treballs que crega convenients, i el seu veredicte 

serà inapel·lable. 

 

8.- Dotació dels premis 

 

El jurat nomenarà tres treballs finalistes, dels quals s’atorgarà un primer 

premi, amb la dotació següent: 

 

PREMI DE 300€ 
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Els autors o les autores dels altres dos treballs finalistes rebran un diploma i un 

regal com a premi.  

 

10.- Presentació dels originals:  

 

La presentació es farà de manera electrònica en la pàgina web dels premis. 

 

Instruccions:  

1. Omplir tots els camps del FULL D’INSCRIPCIÓ  

2. Adjuntar còpia electrònica del treball 

3. MOLT IMPORTANT: el nom del arxiu ha de figurar en aquest ordre: 

CATEGORIA - MODALITAT – TÍTOL DEL TREBALL (en majúscules) 

11.- Termini de presentació i lliurament dels premis 

 

El termini de presentació dels originals s’estableix de 16 d’abril al 31 de maig 

de 2020.   

L’acte de lliurament del premi tindrà lloc en la sala d’actes de Florida Centre de 

Formació en data pendent de confirmar, de la qual s’informarà amb antelació. 

 

12.-Publicació dels treballs guanyadors 

El treball guanyador i els dels finalistes es publicaran, junt als treballs dels 

guanyadors i finalistes de la resta de categories en aquest edició XXVª, en el 

volum número 20 de la col·lecció «So de Lletres», publicat per Florida Edicions 

i Andana Editorial.  

13.- La participació en aquests premis implica l’acceptació íntegra de les bases. 

INFORMACIÓ: 

Mercedes Albors 

C/ Rei En Jaume I, 2 

46470 Catarroja (València) 

 659 52 52 23  

www.florida.es 

http://rosadepaper.florida.es 

Correu: info.edicions@florida-uni.es 

http://www.florida.es/
http://rosadepaper.florida-uni.es/
mailto:info.edicions@florida-uni.es

