
O XURADO 

Estará formado por filósof@s, intelectuais e pensadores, até un 

máximo de cinco persoas, nomeados polas entidades convocantes,  

 Un representante nomeado pola Dirección Xeral de Política 

Lingüística 

 Un representante do IES Xelmirez, centro convocante do 

premio 

 Un máximo de dous representantes do pensamento en lingua 

galega 

 A Secretaria do Premio (con voz e sen voto) 

Poderá declarar os premios desertos ou facer nomeamentos 

específicos se a calidade dos traballos así o esixir. A resolución será 

inapelábel.Considere la posibilidad de incluir un par de temas 

principales en esta contraportada... 

 

Contacto 

www.xelmirez.com/premioguillermodominguez 

Correo electrónico: premioguillermodominguez@gmail.com 

 

 

 

     

 

 
 
IES XELMIREZ I 
RÚA POZA DE BAR S/N 
15705 Santiago de Compostela 

 

  PREMIO DE ENSAIO 
SUBVERSIVO 

GUILLERMO DOMÍNGUEZ 
 

 
BASES 

 
 

IES XELMIREZ I 
 

 

 

mailto:premioguillermodominguez@gmail.com


BASES 
PARTICIPANTES: alumnado de 1º e 2º de 
Bacharelato matriculado nun centro de 
ensino da comunidade galega 
 
FORMATO 

 
 

Cada participante presentará un único 

traballo, en lingua galega, cunha extensión 

non inferior a catro páxinas Din-A4 e non 

superior a doce páxinas Din-A4, e segundo as 

seguintes directrices: letra Times New 

Roman ou Arial, tamaño 12, espazo de 

interliñado 1’5. 

 

 

 

Os traballos presentados terán o formato de 

Ensaio e a súa temática poderá abranguer 

diferentes tópicos, sempre que inclúan unha 

reflexión filosófica ou crítica acerca de 

aspectos relacionados coa  sociedade actual 

ou o pensamento acerca de diferentes 

aspectos da realidade. 

 

 
 

Preferiranse os traballos de imaxinación 

crítica, na liña da esencia do premio, aos de 

carácter erudito ou estritamente científico. 

Deben ser totalmente orixinais e inéditos, e a 

evidencia dun plaxio, total ou parcial, suporá 

a descualificación do concursante. 

 

 

  

  
 
 
 

 

 

 

 

 
PRAZOS 

 
 

Os traballos enviaránse ao Premio de Ensaio 

Subversivo Guillermo Domínguez. Dirección:  

IES Xelmirez. Poza de Bar s/n. CP 15705 

Santiago de Compostela. 

Recepción de traballos do 14 de Xaneiro 

de 2019 ao 14 de Abril de 2020 

 

Os traballos presentaránse baixo plica, de 

forma anónima. O alumno adxuntará un 

sobre no que únicamente constará o título do 

seu traballo e, no seu interior o seu nome 

completo, centro de ensino, teléfono e 

dirección de contacto. 

 

 

 

Do 14 de Xaneiro de 2019 ao 14 de Abril 

de 2020 

PREMIO 

 

MENCIÓN 175 
ANIVERSARIO 

 

 

Primeiro Premio: dotado con 500 euros, 

dos que se farán as deducións 

correspondentes ao IRPF. 

Segundo Premio: dotado con 200 euros, dos 

que se farán as deducións correspondentes 

ao IRPF, se fose preceptivo. 

Dotada con diploma e agasallo 

conmemorativo esta mención está dirixida 

aos centros de ensino da cidade de Santiago  

 

  


