AI MAMASIÑA QUE MEDO!
PARTICIPANTES
Alumnado de 5º e 6º de primaria dos centros de ensino de Ponteareas
TRABALLOS
Os traballos, escritos en ligua galega, so se poderán presentar nos modelos de folio aportados pola
Biblioteca Municipal. Os centros de ensino realizaran unha preselección dos tres millores de cada
clase presentada.
Os traballos serán asinados cun seudónimo que deberá figurar no exterior dun sobre facilitado
polo departamento de Cultura do Concello de Ponteareas. Dentro figurará unha ficha onde farán
constar o nome e apelidos da alumna ou alumno, título do relato, e nome e apelido do pai/ nai ou
tiora / tior legal e teléfono de contacto.
TEMA
O tema dos relatos será os contos de medo da época do Samaín
Os traballos serán individuais e realizados nos centros escolares
.
PRESENTACIÓN
Os orixinais serán recollidos por persoal do Departamento de Cultura e da Biblioteca Municipal
nos centros de ensino o martes día 24 de outubro de 2017 A Concellería de Cultura resérvase a
propiedade dos traballos presentados e o dereito a publicalos íntegramente ou en parte. En
ningún caso os orixinais serán devoltos.
FALLO DO XURADO
O fallo do xurado darase a coñecer o martes 31 de outubro de 2017 no decurso da festa de
Samaín organizada polo Departamento de Cultura e a Biblioteca Municipal no Parque da
Perillana. O xurado estará composto por cinco persoas representantes de educación cultura e
comunicación quen realizará unha selección dos traballos finalistas.
PREMIOS
Os tres finalistas recibirán os seguintes premios:
1º premio.- unha tablet e diploma.
2º premio.- lote de libros e diploma.
3º premio.- diploma
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