BASES DE LA
CONVOCATÒRIA

1988-2017

1988-2017

La Societat Coral el Micalet convoca i atorga els Premis
Miquelet des de l’any 1988. Per aquest any es convoquen
els següents:
• beca d’estudis musicals
atorgada per l’institut obrer de valència
• premi difusió del patrimoni cultural
atorgat pel club de viatges ﬁl per randa
• premi joan coromines
d’investigació ﬁlològica, històrica o cultural
• premi micalet de teatre
Organitza:

• premi enric soler i godes
d’experiències pedagògiques a l’escola
que s’atorgaran la nit del25 de novembre de 2017 a les
21:00h, a la societat coral el micalet, carrer de Guillem
de Castro, 73 de la ciutat de València.

T 963 920 786
Guillem de Castro, 73 info@elmicalet.cat
46008 València
www.elmicalet.cat
Col·laboren:

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

1988-2017

premi joan coromines

premi enric soler i godes

d’investigació ﬁlològica, històrica o cultural

d’experiències pedagògiques a l’escola

1. Els treballs presentats seran inèdits i redactats en català.

L’objecte del premi és honorar la figura del mestre Enric Soler
i Godes, que tant va contribuir al llarg de la seua vida a la
dignificació del valencià, millorant el procés d’aprenentatge
a l’escola; valorant que la idoneïtat dels treballs presentats
siguen aprofitables per als centres escolars.

2. Els originals han de tenir una extensió màxima de 200fulls
DIN A4 mecanografiats a doble espai. Seran admesos treballs
fets en col·laboració. S’han de presentar cinc còpies
enquadernades, amb el nom i l’adreça de l’autor, o amb lema
i plica, en cas que l’autor hi vulga concórrer amb pseudònim.
3. El premi Joan Coromines està dedicat a treballs d’investigació
que versen sobre filologia, història o cultura dels territoris del
domini lingüístic, amb una perspectiva de divulgació cultural.
4. El lliurament del Premi es farà públicament la nit del SOPAR
DELS PREMIS MIQUELET.
5. El premi consistirà en l’edició de l’obra premiada, que serà
editada per la Universitat de València. El contracte de l’edició
a signar entre la Universitat de València i la persona
guanyadora, s’ajustarà a la normativa legal vigent. La Societat
Coral el Micalet, la nit del lliurament del premi, aportarà a la
persona guardonada 1.500 euros, a compte dels drets d’autor.
6. El Jurat podrà recomanar altres treballs presentats perquè,
d’acord amb l’autor, s’hi puguen publicar. El premi pot quedar
desert si, a judici del Jurat, cap obra presentada no assoleix
la qualitat científica, lingüística o literària.
7. Cada vegada que es publique el treball premiat o se’n faça
difusió d’ell (premsa, ràdio, TV, projecció, edició impresa,
electrònica, xarxes socials, etc.), es farà constar en lloc visible
i de forma fefaent: 30 PREMIS MIQUELET, PREMI JOAN
COROMINES 2017.
8. Les obres s’enviaran a la Societat Coral el Micalet, carrer de
Guillem de Castro, 73 - 46008 València amb la indicació: Per
al Premi JOAN COROMINES 2017. El termini d’admissió d’obres
acaba el 17 d’octubre de 2017.
9. L’organització no s’obliga a tornar als autors els treballs
presentats.
10.El Jurat el constituiran quatre membres designats per la
Societat Coral el Micalet, la Fundació Pere Coromines, l’Institut
de Filologia Valenciana i Publicacions de la Universitat de
València.
11. La concurrència al premi, comporta la plena acceptació de
les bases i veredicte del Jurat.

1988-2017
premi micalet de teatre
1. El tema serà lliure. Les obres que es presenten a concurs
hauran de ser inèdites i estar redactades en català.
2. S’han de presentar cinc originals, amb lema i plica, en cas
que hi vulga concórrer amb pseudònim. Es podran admetre
treballs, fets en col·laboració, que tindran l’extensió d’una
obra normal de teatre, sense sobrepassar un màxim de 150
fulls DIN A4.
3. El lliurament del Premi es farà públicament la nit del SOPAR
DELS PREMIS MIQUELET.
4. El premi únic consistirà en la publicació de l’obra premiada
per la Universitat de València, que subscriurà amb la persona
o persones guanyadores el corresponent contracte d’edició,
ajustat a la normativa legal vigent. La Societat Coral el Micalet,
la nit del lliurament del premi, aportarà a la persona
guardonada 1.000 euros, a compte dels drets d’autor.
5. Altrament, el Jurat podrà recomanar altres treballs presentats
perquè, d’acord amb l’autor dels mateixos, es puguen publicar.
El premi pot quedar desert si, a judici del Jurat, no té qualitat
lingüística o literària.
6. Cada vegada que es publique l’obra premiada, es represente
o se’n faça menció mitjançant (premsa, ràdio, TV, projecció,
edició impresa, electrònica, xarxes socials, etc.), es farà constar
en lloc visible i de forma fefaent: 30 PREMIS MIQUELET,
PREMI MICALET DE TEATRE 2017.
7. Les obres s’enviaran a la Societat Coral el Micalet, carrer
Guillem de Castro, 73 - 46008 València amb la indicació: Per
al Premi PREMI MICALET DE TEATRE 2017 . El termini
d’admissió d’obres acabarà el 17 d’octubre de 2017.

1. Els treballs, que poden elaborar-se en col·laboració, seran
d’aplicació pràctica a l’escola, hauran de ser inèdits, redactats en català, i es presentaran en qualsevol dels següents
formats:
- En paper, es presentaran cinc còpies enquadernades, amb
nom i adreça de l’autor o amb lema i plica, si es vol concórrer amb pseudònim.
- També es podran presentar treballs en format electrònic.
En tots els casos l’extensió màxima serà de 100 fulls DIN A4.
2. El lliurament del Premi es farà públicament la nit del SOPAR
DELS PREMIS MIQUELET.
3. El premi únic consistirà en l’edició de l’obra guanyadora per
Edicions 96. El contracte d’edició, entre l’editorial i la persona
premiada, s’ajustarà a la normativa legal vigent. La Societat
Coral el Micalet, la nit del lliurament del premi, aportarà a la
persona guardonada 1.000 euros, a compte dels drets d’autor.
4. El Jurat podrà recomanar altres treballs presentats perquè,
d’acord amb l’autor, s’hi puguen publicar. El premi pot
quedar desert si el Jurat creu que no té la qualitat necessària.
5. Cada vegada que es publique el treball premiat, o es faça
menció d’ell (premsa, ràdio, TV,projecció, edició impresa,
electrònica, xarxes socials, etc.), constarà en lloc visible i
de forma fefaent: 30 PREMIS MIQUELET, PREMI ENRIC
SOLER I GODES 2017.
6. Les obres presentades en paper s’enviaran a la Societat
Coral el Micalet, Guillem de Castro, 73 - 46008 València
amb la indicació: Per al Premi ENRIC SOLER I GODES 2017.
Les obres presentades en format electrònic s’enviaran a
l’adreça electrònica: premisolerigodes@elmicalet.cat
El termini d’admissió d’obres acaba el 17 d’octubre de 2017.
7. L’organització no s’obliga a tornar els treballs presentats.

8. La Societat Coral el Micalet nomenarà un Jurat competent
entre la gent professional del món del teatre. El seu veredicte
serà inapel·lable.
9. L’organització no s’obliga a tornar els treballs presentats.

8. El Jurat estarà format pels membres designats
respectivament per: la Societat Coral el Micalet, la Federació
de Moviments de Renovació Pedagògica, la Federació Escola
Valenciana i Edicions 96.

10. La concurrència al premi, comporta la plena acceptació de
les bases i veredicte del Jurat.

9. La concurrència al premi, comporta la plena acceptació de
les bases i el veredicte del Jurat.

