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Elcano I. Literatur eta saiakera historiko lehiaketa 2022 Alazne Ikastetxea 

 

Alazne ikastetxeko Bigarren Hezkuntzako Historia Sailak jakinarazi duenez, Derrigorrezko 

Bigarren Hezkuntzako (DBH) ikasleei zuzendutako Elcano I. Literatur eta saiakera historiko 

lehiaketa 2022 parte hartzeko epea ireki du. 

 

Ekimenaren helburua Juan Sebastian Elcanoren irudia eta 1522. urtean munduari lehen 

itzulia eman izanaren balentria zabaltzea da 500. urteurrena ospatzen dugun momentuan. 

 

 

 

 

ARAUAK 

 

1. Espainiako edozein ikastetxetako (publikoa, itunpekoa edo pribatua) Derrigorrezko 

Bigarren Hezkuntzako (DBH) lau mailetako 2021-2022 ikasturtean matrikulatutako ikasle 

guztiek parte hartu ahal izango dute. Kategoria hauek ezarriko dira: 

 

DBH 1: kontakizun eta saiakera historiko onenaren saria 

DBH 2: kontakizun eta saiakera historiko onenaren saria 

DBH 3: kontakizun eta saiakera historiko onenaren saria 

DBH 4.a: kontakizun eta saiakera historiko onenaren saria 

 

2. Kontakizun lanak edo saiakera historikoak izango dira, gaztelaniaz edo euskaraz. Euskal 

Autonomia Erkidegoko D eta B ereduetan matrikulatuta dauden ikasleek euskaraz egin 

beharko dute, Euskal Hizkuntza eta Literatura irakasgaian salbuespena duten ikasleek izan 

ezik. 

 

3. Originalak izan beharko dira eta ez dira beste lehiaketa batzuetan aurkeztu beharko. 

 

4. Magallanes-Elkano espedizioa, izandako gorabeherak eta munduarentzat suposatu ziona 

izango dira gaiak. 

 

5. Kontakizunek 8 orrialde izango dituzte gehienez, eta 4 gutxienez. Letra-tipoa Times New 

Roman 12 eta 1,5 artean izango da. Azala izan beharko du, ilustratua edo ilustratu gabea, 

eta orrikatuak izan beharko dira. Lanak banakakoak izango dira. 

 

6. Saiakera historikoek 15 orrialde izango dituzte gehienez, eta 6 gutxienez. Letra mota 

Times New Roman 12 eta 1,5 artean izango da. Azala izan beharko du, ilustratua edo 

ilustratu gabea, eta orrikatuak izan beharko dira. Lanak banakakoak izango dira. 
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7. Lanak Word formatu digitalean soilik bidali beharko dira, bi dokumentu guztira: 

 

- Artxibo batean kontakizuna edo saiakera idatzita eta artxiboa ikaslearen izenarekin 

izendatuko da, OBRA hitzarekin batera. 

 

 
 

-Beste artxiboa ikaslearen izenarekin eta PLICA hitzarekin izendatuko da, eta barruan 

egilearen datuak sartuko dira: izen-abizenak, ikastaroa, ikastetxea, harremanetarako posta 

elektronikoa. 

 

 
 

Lanak helbide honetara bidaliko dira: premioelcanosaria@colegioalazne.com 

 

8. Lanak bidaltzeko epea 2022ko maiatzaren 2an bukatuko da. 

 

9. Alazne Ikastetxeko Historia saileko kideek osatuko dute epaimahaia. 

 

10. Epaitza 2022ko ekainaren 1ean argitaratuko da. 

 

11. Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da. 

 

12. Sari honetan parte hartzeak automatikoki esan nahi du oinarri hauek erabat eta erabat 

onartzen direla, inolako zalantzarik gabe. 
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SARIAK 

 

Elcano lehen literatur eta saiakera historikoaren sariak honako hauek izango dira: 

 

DBHko 1. maila: Kontakizun onenarentzat txapela eta liburua, DVDa edo kamiseta 

                           Saiakera historiko onenarentzat txapela eta liburua, DVDa edo kamiseta 

 

DBHko 2. maila: Kontakizun onenarentzat txapela eta liburua, DVDa edo kamiseta 

                           Saiakera historiko onenarentzat txapela eta liburua, DVDa edo kamiseta 

 

DBH 3 maila: Kontakizun onenarentzat txapela eta liburua, DVDa edo kamiseta 

                       Saiakera historiko onenarentzat txapela eta liburua, DVDa edo kamiseta 

 

DBHko 4. maila: Kontakizun onenarentzat txapela eta liburua, DVDa edo kamiseta 

                           Saiakera historiko onenarentzat txapela eta liburua, DVDa edo kamiseta 

 


