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A Facultade de Filoloxía convoca o XXI Premio de Creación Literaria e 
Ensaio de acordo coas seguintes bases: 
1.ª O Premio está dirixido ao estudantado da Universidade da Coruña, que 
poderá optar a todas as modalidades. 
2.ª As modalidades do Premio son oito: poesía, narrativa, ensaio e teatro en 
lingua galega e en lingua castelá. 
3.ª Na modalidade de poesía premiarase un poema ou un breve grupo de 
poemas con unidade temática cun máximo de dez páxinas. Nas modalidades 
de narrativa e ensaio premiaranse traballos dun máximo de quince páxinas a 
duplo espazo. Finalmente, na modalidade de teatro premiaranse traballos 
dun máximo de trinta páxinas, mecanografadas a duplo espazo. 
4.ª Todos os textos deberán ser orixinais e inéditos. 
5.ª Os textos entregaranse na Secretaría do Decanato da Facultade de 
Filoloxía, ou remitiranse por correo postal, nun sobre en que se indique XXI 
Premio de Creación Literaria e Ensaio e a modalidade a que se opta. Os 
orixinais presentaranse nun sobre interior cerrado baixo sistema de plica cos 
seguintes datos: nome e apelidos, facultade ou escola en que estuda, e-mail 
e teléfono de contacto. Tamén se deberá achegar o impreso de matrícula.  
6.ª O prazo de presentación de orixinais estará aberto até o día 30 de abril 
de 2014 ás 14 horas. 
7.ª O xurado estará composto por profesorado da Facultade de Filoloxía e 
persoeiros de recoñecido prestixio cultural. 
8.ª Os premios, que poderán declararse desertos ou outorgarse un accésit 
por modalidade, consistirán na publicación, en libro conxunto, dos traballos 
gañadores e dos accésits, para o cal se solicitará unha copia electrónica. Coa 
publicación dos orixinais premiados pola Facultade os/as autores/as non 
perderán os seus dereitos. Alén disto, as persoas gañadoras recibirán tamén 
un vale canxeábel por libros, cortesía da Libraría Xiada. 
9.ª A resolución do premio terá lugar no acto público que organiza a 
Facultade de Filoloxía polo Día das Letras Galegas (na semana do 12 ao 16 
de maio de 2014). A data do acto anunciarase con antelación na sección de 
actualidade da páxina web da Facultade e na web institucional da 
Universidade. 
10ª. A participación no XXI Premio de Creación Literaria e Ensaio implica a 
aceptación destas bases. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organiza 
 

 
 
Campus da Zapateira s/n. 15071 A Coruña 
www.udc.es/filo  

Colabora
 

 
 
Avda.  Fisterra 78, 15004 A Coruña 
www.libreriaxiada.com 

 


