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¡¡¡ATENCIÓN!!!   Comeza   ... 
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O preguntón de LEMOS... OS NÚMEROS : 
 

⇒ O preguntón comeza o luns, 1 de xuño  de 

2009. 

⇒ Podedes inscribirvos, por  grupos de 4 ou 

5 alumnos/as, na Biblioteca. 

⇒ Deberedes cumprimentar a solicitude de 

inscrición que se vos entregará na Biblio-

teca. 

⇒ A data límite de inscrición é o día 1, ao 

rematar a hora do patio.  
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BASES DO CONCURSOBASES DO CONCURSOBASES DO CONCURSO   

   
⇒⇒⇒   O xogo durará 10 días, de luns a venres, du-O xogo durará 10 días, de luns a venres, du-O xogo durará 10 días, de luns a venres, du-
rante dúas semanas.rante dúas semanas.rante dúas semanas.   

⇒⇒⇒   Consistirá en resolver unha ou varias pre-Consistirá en resolver unha ou varias pre-Consistirá en resolver unha ou varias pre-
guntas relacionadas co tema “  LEMOS... guntas relacionadas co tema “  LEMOS... guntas relacionadas co tema “  LEMOS... 
OS NÚMEROS .                 OS NÚMEROS .                 OS NÚMEROS .                    

⇒⇒⇒   Os equipos terán 24 horas para  respostar a Os equipos terán 24 horas para  respostar a Os equipos terán 24 horas para  respostar a 
pregunta por escrito.pregunta por escrito.pregunta por escrito.   
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⇒⇒⇒   Os  libros da biblioteca, de aula, da casa, ... Os  libros da biblioteca, de aula, da casa, ... Os  libros da biblioteca, de aula, da casa, ... 
ou a conexión a  Internet  serán as fontes ou a conexión a  Internet  serán as fontes ou a conexión a  Internet  serán as fontes 
consultadas.consultadas.consultadas.   

⇒⇒⇒   Só se admitirá unha resposta por equipo.Só se admitirá unha resposta por equipo.Só se admitirá unha resposta por equipo.   
⇒⇒⇒   Cada equipo que entregue a resposta correc-Cada equipo que entregue a resposta correc-Cada equipo que entregue a resposta correc-
ta, dentro do prazo sinalado, gañará un pun-ta, dentro do prazo sinalado, gañará un pun-ta, dentro do prazo sinalado, gañará un pun-
to.to.to.   

⇒⇒⇒   O equipo que acade máis puntuación será o O equipo que acade máis puntuación será o O equipo que acade máis puntuación será o 
gañador do concurso. .gañador do concurso. .gañador do concurso. .   

⇒ Haberá preguntas adaptadas a cada ciclo.Haberá preguntas adaptadas a cada ciclo.Haberá preguntas adaptadas a cada ciclo.  


