
 

BASES DEL CONCURS DE GUIONS  
TEATRE-MUSICAL  

IES FONT DE SANT LLUÍS 2018-2019 
 
 
1.- Pot participar en aquest concurs qualsevol alumne  del centre que ho desitge. 
2.- Els treballs poden ser individuals o en grup. Cada autor o autora pot presentar un guió                 
escrit en valencià sempre que es contemplen els següents requisits: 
- Ser textos originals i inèdits. 
- No haver estat premiat en qualsevol altre certamen. 
- No haver estat estrenat per companyia alguna. 
- Els guions seran de 30 a 40 pàgines. Màxim una durada d'1 hora 30 minuts. 
- Han d'estar plantejats en 3 actes on s'inclouran mínim 2 cançons en cada acte               
relacionades amb el text del tema o temes triats. Es pot incloure música incidental per               
emfatitzar les escenes que així ho necessiten. La música es podrà triar entre la plantejada               
pel departament de música.  
- Màxim 10 personatges. 
4.- El jurat estarà format per  l'equip coordinador del musical de l’IES Font de Sant Lluís                
2018/2019. 
5.- La selecció de textos candidats al premi es realitzarà d'acord amb la qualitat literària, la                
creativitat, l'originalitat i la possibilitat de posada en escena. La decisió del jurat serà              
inapel·lable, es farà públic en la primera quinzena d'octubre. Els autors dels textos no              
premiats podran sol·licitar la seva devolució a l’IES Font de Sant Lluís. 
6.- L'obra premiada quedarà a lliure disposició de l'IES Font de Sant Lluís a l'efecte de la                 
seva publicació o posada en escena. La persona cedirà els drets d'autor que li poden               
correspondre a l'IES Font de Sant Lluís. 
7.- El termini de lliurament finalitza el proper 28 de setembre del 2018 inclós i l'autor o                 
autors guardonats rebran un premi de 100€ per guió. Qué serà entregat en l’acte              
organitzat a tal efecte. 
8. Els guions seran entregats a la direcció del centre, que els custodiarà fins que el jurat                 
emeta el seu veredicte. 
9.- La participació en aquesta activitat suposa la total acceptació de les bases. 
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