
pREMis cAstEllitx
guia d’ajuda per a presentar obres

Aquesta petita guia, dirigida als participants, té com a finalitat ser una eina de revisió a l’hora de pre-
parar les obres per a concursar als Premis Castellitx amb l’objectiu d’evitar que siguin declarades fora de 
concurs per qüestions tècniques.

MODALITATS LITERÀRIES
LLIURAMENT EN PAPER

•• Apareix el nom de l’autor en algun lloc de 
l’obra?

•• He inclòs els tres exemplars al sobre de remis-
sió? 

•• He relligat (grapat o enquadernat) els tres 
exemplars?

•• He numerat les pàgines? 

•• He inclòs una portada amb el títol de l’obra i 
la modalitat a la qual participa (Poesia, Narra-
ció Curta, Poesia Popular (Glosat) o Narrativa 
Juvenil?

•• He identificat el CD o USB amb el títol de l’obra 
i la modalitat?

•• L’obra inclosa al CD o USB està en format de 
processador de textos (Word o OpenOffice)? 

•• He revistat si l’obra ha quedat enregistrada 
correctament al CD o USB?

•• He inclòs el CD o USB amb la versió informàtica 
de l’obra?

•• He identificat la plica amb el títol de l’obra i la 
modalitat?

•• He ressenyat a la plica... 

•• Noms i llinatges? 
•• Adreça postal completa?
•• Adreça electrònica?
•• Telèfon o telèfons de contacte?
•• Còpia del DNI?

•• He inclòs la plica amb les dades personals al 
sobre de remissió?

LLIURAMENT VIRTUAL 
•• Apareix el nom de l’autor en algun lloc de 

l’obra? 

•• He numerat les pàgines? 

•• He inclòs una portada amb el títol de l’obra i 
la modalitat a la qual participa (Poesia, Narra-
ció Curta, Poesia Popular (Glosat) o Narrativa 
Juvenil?

•• L’obra està en format PDF?

•• He ressenyat a la plica...

•• Noms i llinatges?
•• Adreça postal completa?
•• Adreça electrònica?
•• Telèfon o telèfons de contacte?
•• Còpia del DNI?

•• Està la plica en format PDF?




