SE COÑECES MOZOS
E MOZAS CON TALENTO
AOS QUE LLES GUSTE ESCRIBIR…
................................
XORNADA
LITERARIAPARA
OPROFESORADO
................................
>Axudámosche a explorar o
talento do teu alumnado

................................

ISTO É PARA ELES!

VIAXA COS TEUS ALUMNOS
A UNHA EXPERIENCIA
LITERARIA INESQUECIBLE!

CONCURSO COCA-COLA NOVOS
TALENTOS DE RELATO CURTO!
BENVIDOS Á 10.ª EDICIÓN DO CONCURSO COCA-COLA
NOVOS TALENTOS DE RELATO CURTO!
Dez anos fomentando a creatividade entre os mozos e as mozas
Se o teu alumnado comparte a paixón pola escritura e ti lle axudas a desenvolver o
seu talento nas aulas, Coca-Cola quéreche agradecer o teu labor impulsando a súa
creatividade.
O Concurso Coca-Cola Novos Talentos de Relato Curto, co que colabora a Xunta de
Galicia, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, é unha incrible experiencia
na que o teu alumnado descubrirá o pracer de sentirse escritor.
Miles de mozos e mozas cun soño común terán a oportunidade de participar nunha
proba escrita no ámbito autonómico, que será cualificada por un xurado formado por
grandes figuras do mundo da literatura e do xornalismo. Entregaránselles 21 premios
aos gañadores e gañadoras seleccionados!
Bolígrafo, papel e moita ilusión son o pasaporte para que o teu alumnado e ti gocedes
dunha viaxe inesquecible. Se podes imaxinalo, podes contalo!

QUE PASOS DEBES SEGUIR?
1_INSCRICIÓN
Os prazos aínda non están pechados

A data límite de inscrición é o 28 de febreiro de 2018.

2_PROBA ESCRITA

3_CALES SON
OS PREMIOS?

Se es profesor ou profesora de Lingua e Literatura, será necesario que
selecciones dous novos talentos por cada clase de 2.º de ESO do teu
centro escolar e deberás entregar na oficina local de Coca-Cola a folla
de inscrición. Se os participantes son menores de 14 anos, non esquezas
achegar, ademais, a correspondente autorización do seu pai/nai/titor.

O día da proba escrita, os
novos escritores e escritoras
desenvolverán o seu talento e
imaxinación e redactarán un relato
baseado no estímulo creativo
que se lles entregará e que será
secreto ata ese momento. Farano
de forma simultánea en todo o
país, o mesmo día e á mesma hora.

Poderás solicitar estes documentos nas oficinas locais de Coca-Cola.
Recibirás un USB con materiais didácticos cos que poderás empezar
a practicar a escritura creativa co teu alumnado na clase, e isto
axudaralles a espertar a súa creatividade para a proba escrita.

Un xurado avaliará todos os relatos
e determinará os gañadores ou
gañadoras provinciais e o gañador
ou gañadora autonómico.

Os tres primeiros postos de
cada provincia recibirán un
incrible agasallo en función da
clasificación, ademais dun lote
de artigos de Coca-Cola.
O gañador ou gañadora da
Comunidade Autónoma galega
participará na Experiencia
Coca-Cola, o gran premio
cultural e de lecer no que tamén
aprenderán a potenciar o seu
talento e coñecerán outras
disciplinas creativas.

SE QUERES TER MÁIS
INFORMACIÓN OU TRAMITAR
A TÚA INSCRICIÓN NO
CONCURSO, CONTACTA CO TEU
RESPONSABLE LOCAL DE COCA-COLA

981 173 500
eecgrueiro@eu.ccip.com
A CORUÑA_LUGO_OURENSE_PONTEVEDRA

