
 

 

 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

C. P. I. do Feal 
R/ Río Seco s/n - O Feal, 15572 Narón (A Coruña) / C. I. F.: Q-6555032-I 

Teléfono: 981384410 / Fax: 981381819 
E-mail: cpi.feal@edu.xunta.es / Web: http://centros.edu.xunta.es/cpidofeal 

 
 
 

LETRAS GALEGAS 2009 
 

XX CERTAME INTERCENTROS “CONCELLO DE NARÓN” 
 
 

 O Certame Intercentros “Concello de Narón” ten como finalidade a celebración do 
Día das Letras Galegas, exaltando a nosa lingua, fomentando a súa normalización, así como 
tamén amosando a nosa cultura e a nosa realidade. 
 
 Nesta XX edición, o Certame ábrese a outras culturas e outras realidades coas que 
pretende irmandarse lingüisticamente. 
 

 
 
 

BASES: 
 
 

1. PARTICIPACIÓN 
 

Poderá participar todo o alumnado de Educación Infantil, Primaria, ESO, 
Bacharelato e Ciclos Formativos matriculado en Centros públicos do concello de Narón, 
distribuídos nas seguintes categorías e modalidades: 

 
 
 

a Educación Infantil Murais e expresión oral 
b 1º ciclo de Primaria Murais e expresión oral 
c 2º ciclo de Primaria Conto ilustrado e expresión oral 
d 3º ciclo de Primaria Conto, cómic e expresión oral 
e 1º e 2º de ESO Narrativa, cómic, poesía, teatro escrito e expresión oral

f 3º e 4º de ESO Narrativa, cómic, reportaxe radiofónica e xornalística, 
poesía, teatro escrito, e expresión oral 

g 1º e 2º de Bacharelato e 
Ciclos Formativos 

Narrativa, cómic, reportaxe radiofónica e xornalística, 
poesía, teatro escrito e expresión oral 

h Alumnado do Centro 
organizador Cartel anunciador das Letras Galegas 

i Escolares doutras culturas e 
outras realidades 

Traballos nos que se reflicta a súa realidade social e 
cultural 
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2. MODALIDADES 
 
 Coa excepción da categoría i, que fará uso da súa propia lingua, todos os traballos 
deberán empregar obrigatoriamente a lingua galega e ser absolutamente inéditos e 
orixinais, atendendo ás seguintes modalidades: 
  
 MURAIS 
 

 A temática a desenvolver deberá estar relacionada coas Letras Galegas, coa 
realidade galega ou con algún aspecto da nosa cultura. 

 O tamaño e a técnica a empregar serán libres. 
 O número máximo de traballos que poden presentarse é de 2 por aula. 

 
 CONTO E CONTO ILUSTRADO 
 

 A temática a desenvolver deberá estar relacionada coas Letras Galegas, coa 
realidade galega ou con algún aspecto da nosa cultura. 

 O tamaño será dunha cartolina. 
 O número máximo de traballos que poden presentarse é de 2 por aula. 

 
 POESÍA 
 

 A temática e a métrica serán libres. 
 A extensión máxima será de 25 versos. 

 
NARRATIVA 
 

 A temática será libre. 
 A extensión mínima será de 2 folios e a máxima, de 4 folios nas modalidades 

e e f; e de 8 folios na modalidade g. 
 
 CÓMIC 
 

 A temática será libre. 
 A técnica será libre, sobre papel de debuxo (non folio) e o texto escrito con 

tinta negra. 
 A extensión mínima será de 10 viñetas. 

 
 TEATRO ESCRITO 
 

 A temática será libre. 
 A extensión mínima será de 2 folios e a máxima, de 8 folios. 

  
REPORTAXE RADIOFÓNICA (guión escrito e interpretación oral) 
 

 Temática libre. 
 Estilo indicativo sinxelo (frases curtas). 
 Duración da gravación: mínima de 1 minuto e medio, máximo de 3 minutos. 
 Pode acompañarse con música de fondo. 
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REPORTAXE XORNALÍSTICA (texto e fotografía) 
 

 Temática: visión persoal da realidade actual en calquera campo (política, 
cultura, sociedade, economía, deportes,…) 

 Pode empregarse a fotografía como complemento ao texto. 
 

 EXPRESIÓN ORAL 
 

 Comprenderá o recitado dun poema, a exposición dunha lenda, un conto 
popular, un relato, un monólogo, un diálogo, unha representación teatral ou 
unha canción. 

 Pódese participar individualmente ou en grupo. 
 A exposición debe ser feita de memoria e valorarase a dicción e posta en 

escena. 
 Os textos poden ser inéditos ou xa publicados. 
 A exposición pode acompañarse de recursos musicais elementais, sempre que 

non sexan executados por persoas adultas en directo. 
 A duración máxima da exposición será de 20 minutos. 
 Na opción da canción non se admitirá a derivación en concurso musical. 
 Na opción de representación teatral non se admitirán grupos pertencentes á 

Escola de Teatro do Concello de Narón nin profesionais. 
 Todos os participantes expoñerán o seu traballo no Auditorio de Narón. 
 O xurado decidirá os gañadores nese acto. 

 
 
3. PRESENTACIÓN 
 

 A presentación dos MURAIS será sobre unha superficie ríxida, pero non 
sobre materiais pesados nin madeira, e deberán contar cunha corda para 
facilitar a súa colocación na exposición. 

 
 No propio traballo, en lugar visible, debe figurar o nome do Centro e a aula 

dos seus autores. 
 

 
 Os traballos de EXPRESIÓN ESCRITA poden presentarse de forma 

manuscrita (letra clara, marxes,…) ou mecanografados a dobre espazo e con 
letra de tamaño entre 10 e 12 en todas as categorías. 

 
 Os concursantes de ESO, BACHARELATO e CICLOS FORMATIVOS que 

participen en NARRATIVA, CÓMIC, POESÍA ou TEATRO ESCRITO: 
 

• Deben achegar 3 copias do traballo. 
• Os traballos irán sen sinatura. Terán título e un lema identificador. 
• Nunha plica farase constar: título, lema identificador,nome completo 

do autor ou autora, idade, curso, grupo e Centro ao que pertence. 
• A plica e o traballo introduciranse nun sobre grande, no que se 

indicará XX CERTAME INTERCENTROS CONCELLO DE 
NARÓN, o lema, o curso e a modalidade. 
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 Os concursantes de ESO, BACHARELATO e CICLOS FORMATIVOS que 
participen en REPORTAXE RADIOFÓNICA: 

 
• Deben entregar o guión escrito xunto coa gravación en CD. 
• Os traballos irán sen sinatura. Terán título e un lema identificador. 
• Nunha plica farase constar: título, lema identificador, nome completo 

do autor ou autora, idade, curso, grupo e Centro ao que pertence. 
• A plica e o traballo introduciranse nun sobre grande, no que se 

indicará XX CERTAME INTERCENTROS CONCELLO DE 
NARÓN, o lema e o curso. 

 
 Os concursantes de ESO, BACHARELATO e CICLOS FORMATIVOS que 

participen en REPORTAXE XORNALÍSTICA: 
• Deben presentar os traballos sen sinatura. Terán título e un lema 

identificador. 
• Nunha plica farase constar: título, lema identificador, nome completo 

do autor ou autora, idade, curso, grupo e Centro ao que pertence. 
• A plica e o traballo introduciranse nun sobre grande, no que se 

indicará XX CERTAME INTERCENTROS CONCELLO DE 
NARÓN, o lema e o curso. 

 
 
4. LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN 
 

 Todos os traballos das categorías a, b, c, d e i serán entregados no lugar de 
exposición o día 29 de abril. 

 Os traballos das categorías e, f e g entregaranse nos respectivos Centros antes 
do día 17 de abril. 

 A modalidade de EXPRESIÓN ORAL terá lugar no Auditorio os días 22, 23 
e 24 de abril, dependendo da participación. 

 
 
5. PREMIOS 
 

 Nas categorías a, b, c, d premiarase a participación en todas as modalidades 
cun bono en especie por valor de 70 euros por unidade, agás na modalidade 
de EXPRESIÓN ORAL na que se poderá optar a un premio para o grupo ao 
que pertenza o gañador.  

 Nas categorías e, f e g haberá premio en forma de bono en especie por valor 
de 175 euros en cada modalidade. 

 Na categoría h haberá 3 premios en forma de bono en especie por valor de: 
   1º premio: 150 euros 
   2º premio: 80 euros 
   3º premio: 40 euros 

 Na modalidade de EXPRESIÓN ORAL todas as categorías optan a un premio 
en forma de bono en especie por valor de 175 euros. 

 Na modalidade i premiarase a participación, entregando un único premio de 
600 euros. 
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6. XURADO 
 

 Estará integrado por un profesor/a de cada Centro participante nas distintas 
modalidades, un profesor/a do Centro organizador e un especialista da 
materia, dependendo da modalidade. 

 As datas de reunión do xurado de narrativa, cómic, poesía, teatro escrito e 
reportaxe radiofónica e xornalística serán o día 21 de abril, a primeira e o día 
4 de maio, a segunda.  

 
 
7. DITAME 
 
 Farase público a todos os Centros participantes, Consellería de Educación e Servizo 
sociocomunitario, mediante copia de acta, o día 4 de maio. 
 
 
8. ENTREGA DE PREMIOS 
 

 Terá lugar no Auditorio de Narón, o día 15 de maio. 
 Poderán asistir ao acto, como máximo, 35 alumnos por Centro. 

 
 
9. EXPOSICIÓN 
 

 Todos os traballos presentados nas modalidades de MURAIS, CONTO 
ILUSTRADO E CÓMIC, así como os traballos gañadores nas restantes 
modalidades, serán expostos no Centro Comercial Dolce Vita de Narón, 
dende o día 29 de abril ata o día 19 de maio. 

 Os Centros participantes entregarán os seus traballos en Dolce Vita, no local 
que previamente se lles indicará, o día 29 de abril, pola mañá. 

 A recollida de todo o material exposto farase o día 19 de maio, pola mañá, 
encargándose os distintos Centros de recoller cadanseus traballos. 

 
 
10. FINAL 
 

 As obras presentadas ao concurso quedarán en propiedade do Centro no que 
estea matriculado o/a alumno/a concursante, agás as referidas á categoría i, 
que pasarán a ser propiedade do Concello. 

 O xurado poderá declarar deserto algún premio se considera que os traballos 
presentados non acadan a calidade necesaria.  

 Na categoría i invítase a participar á Associaçao Graos de Luz, que traballa 
con escolares de Lençóis, no estado de Bahia, en Brasil, con quen 
estabelecerá toda comunicación a través da ONG LENA de Narón. 

 Agás na categoría i, todos os premios se entregarán en forma de bono en 
especie polo valor establecido, que debe ser conmutado nos estabelecementos 
de Narón que o Concello determine. 

 Para a categoría h redactáronse unhas bases específicas. 
 A participación no XX CERTAME INTERCENTROS CONCELLO DE 

NARÓN implica a aceptación das presentes bases, así como as decisións do/s 
xurado/s. 

 
Narón, 10 de febreiro de 2009. 


