
BASES

1º O concurso vai dirixido a todo o 

alumnado de educación primaria do 

centro e ao resto de membros da 

comunidade educativa.

Establécense catro categorías:

A) 1º e 2º de educ. primaria

B)  3º  e  4º  de   educ.

primaria

C) 5º e 6º de educ. primaria

D) Comunidade educativa*

2º A  participación  consiste  na

creación  de  un  poema  ou  varios

poemas  con  tamaño  e  temática

libre  e  que  poderá  levar  ou  non

ilustracións.

3º  Os  poemas  presentados  deberán

entregarse en formato folio DIN A4 e

estar escritos en GALEGO, colocando no

anverso do folio o  Nome e apelidos e un

teléfono de contacto.

4º Os poemas deberán levar un  título e

non poderán vir firmadas pero si poderán

levar un pseudónimo ou lema.

 5º Outorgarase  un  premio  por

categoría.

6º O  prazo  de  presentación  dos

traballos rematará o   venres 9 de xuño

de 2017.

7º  Os  poemas  entregaranse  ao

coordinador  do  EDLG   e  sairán

publicados  na  revista  "Pinguiñas"  e  na

web do centro, naqueles 

casos  nos que os representantes da súa

autoría así o autoricen.

8º O xurado estará composto por un 

representante do persoal do centro, un 

representante dos mestres do centro e un

representante do colectivo de non 

alumnado e que non participe no concurso.

*NOTA: Aos efectos do presente concurso, 

entenderase como membro do colectivo 

COMUNIDADE EDUCATIVA toda aquela persoa 

que teña algunha vinculación co centro, laboral ou

de parentesco directo con algún alumn@ do 

centro, excluíndo do mesmo ao profesorado 

(P.ex. pais-nais, avós, irmáns, PAS, persoal de 

cociña, limpeza, coidadora...)



LETRAS GALEGAS 2017

Carlos Casares Mouriño é o homenaxeado deste

ano no día das Letras Galegas.  Naceu en Ourense

un 24 de agosto de 1941 no seo dunha familia de

clase media e con grandes influencias relixiosas, o

que o levou a ingresar no seminario de Ourense.

Durante  estes  anos  viviu  unha  forte  represión

lingüística  que  espertou  no  autor  un  espíritu

inconformista,  chegando a  aparecer  entón  a  súa

primeira  experiencia  literaria  na  redacción  e

dirección  do  xornal  El  averno,  que  difundía  de

forma clandestina. Comezaba  daquela a gañar os

seus  primeiros  premios  literarios ata  que moito

despois, foi coñecido por ser o director da editorial

Galaxia  e  da revista  Grial. Cultivou sobre  todo a

narrativa e nos anos sesenta  publicou o  libro  de

relatos "Vento ferido” e “Cambio en tres”. En 1975

aparece  “Xoguetes  para  un  tempo  prohibido”  e

máis tarde o libro de relatos "Os escuros soños de

Clío” e as novelas "Ilustrísima”, “Os mortos daquel

verán,  “ Deus sentado nun sillón azul” e “O sol do

verán”. 

 Casares tamén participou da política galega nos anos de

transición  e  comezos  da  democracia.  Foi  un  dos  21

asinantes  do  manifesto  Realidade  Galega,  nado  co

obxectivo de conseguir un Estatuto de Autonomía á par do

de Cataluña e o do País Vasco de 1979. Este feito púxoo,

canda  o  seu  compañeiro  e  amigo  Ramón  Piñeiro,  en

primeira liña da política galega daquel entón, o que levou a

ambos os dous á súa participación nas eleccións do 20 de

outubro como independentes nas listas do PSG-PSOE e a

seren membros do primeiro parlamento de Galicia dese ano

1981.  Na da súa extensa obra, dentro da literatura infantil

destacan  obras  tan  coñecidas  como  “A  galiña  azul”

(1968),  “O can  Rin  e  o  lobo  Crispín” (1983)  todas  as

aventuras de Toribio, “Lolo anda en bicicleta”(1996), “O

galo de Antioquía” (1994), “Un polbo xigante” (2000) e a

obra  teatral  “As  laranxas  máis  laranxas  de  tódalas

laranxas” (1973).  Nas súas biografías seguro que destaca

o feito de que en setembro de 1971, nunha viaxe en tren de

Ourense  a  Santiago  coñece  a  unha  moza  sueca,  Karin

Anna  Kristina  Berg  coa  que  casaría  en  outubro  dese

mesmo ano e que sería a súa muller  ata a fin  dos seus

días,  un  9  de  marzo  de  2002  na  súa  casa  de  Nigrán

(Pontevedra).
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