
Concurso 

Estudo dos Usos do galego  no comercio local coruñés

Bases da convocatoria do concurso
Primeiro‐. Entidade convocadora‐. O Equipo de Dinamización da Lingua Galega (EDLG; antigo ENDL) 
convoca o concurso sobre o uso do galego no comercio coruñés. 
Segundo‐. Perfil dos participantes‐.  Poderá  participar todo o alumnado matriculado por oficial para o curso 
2010-2011 tanto na sede da Escola Oficial de Idiomas da Coruña como nas seccións de Culleredo, Carballo e Cee.  
Tamén poderá participar todo o persoal docente e non docente de todos os centros xa mencionados
Terceiro‐.  Temática  e formato.-   A característica deste  concurso é que os participantes terán que redactar un 
traballo sobre os usos do galego no comercio coruñés. Estes traballos poderán ter formato de presentación de 
diapositivas ou documento de texto (pdf) e, por descontado, estarán escritos en galego. Valoraranse especialmente 
os traballos que estean máis documentados e conteñan unha información detallada da situación e que estean 
ilustrados con exemplos concretos. Por suposto o estilo, presentación e nivel de lingua  galega tamén serán   tidos  
en conta
Cuarto‐. Requisitos técnicos‐.  Os participantes que así o desexen poderán incluír arquivos de son e fotografías. 
Incrustados nas presentacións ou documentos de texto.  Os traballos poderán ser enviados por correo electrónico a  
:

endlacorunha@gmail.com

 En todos eles se indicará “Concurso Galego no Comercio”, nome do autor/es, EOI na que estuda, idioma, curso e 
nome do profesor/a. Tamén poderán entregarse na conserxería da EOI da Coruña . 

Quinto‐. O prazo de admisión de traballos remata o xoves 15 de setembro de 2011

Sexto‐. O xurado‐. O xurado estará formado por  profesorado  membro do Equipo de  Dinamización Lingüística  e 
da dirección da Escola de Idiomas. O xurado examinará todos os traballos  recibidos e emitirá un veredicto, por  
maioría de votos, que será inapelable.  Poderá declarar desertos todos ou  algún dos premios se non se acadase  
unha calidade axeitada. Así mesmo poderá decidir outorgar un premio especial  no caso de que a boa calidade dos  
traballos así o aconselle.

Sétimo‐. Os premios‐. Establécese unha única modalidade de concurso, cos seguintes  premios 

1º premio.-  Base Dock (altofalantes) para ipod , memoria USB de 4 XB e funda de coiro para ipod (nano ou classic)
2º premio.-  Funda de coiro para ordenador portátil Apple Macbook , memoria USB de 4XB e funda coiro ipod 
3º premio.-  Funda de coiro para ordenador portátil Apple Macbook  e funda de coiro para ipod nano
4º premio.-  Funda de coiro para ipod nano
5º premio.-  Funda de coiro para ipod nano

Oitavo‐. Os dereitos sobre as obras en concurso e a súa emisión pública‐. Os participantes ceden os seus dereitos 
sobre os traballos co fin de que sexan publicados na revista dixital da Escola B@bel , 

Noveno‐. Aceptación das bases‐.  A participación neste concurso implica a aceptación destas bases. Para máis 
información poden dirixirse á: Equipo de Dinamización da Lingua Galega –Rúa Pepín Rivero,1, 15011 A Coruña , 
ou ao enderezo:   endlacorunha@gmail.com. Así mesmo poden deixar unha nota e número de contacto á 

atención da coordinadora EDLG.
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