
IIIConcurso Relato breve de Nadal
Bases da convocatoria do concurso
Primeiro‐. Entidade convocadora‐. O Equipo de Dinamización da Lingua Galega (EDLG; antigo ENDL) 
convoca a terceira edición do concurso de Relato breve de Nadal. 
Segundo‐. Perfil dos participantes‐. Poderá  participar todo o alumnado matriculado por oficial no presente curso 
académico tanto na sede da Escola Oficial de Idiomas da Coruña como nas seccións de Culleredo, Carballo e Cee.  
Tamén o persoal docente e non docente.
Terceiro‐. Temática e formato.-  A característica deste concurso é que  os relatos en lingua galega serán orais  e 
polo tanto presentados en arquivo de voz mp3. Os participantes deberán contar unha historia  que teña relación 
co Nadal. O traballo poderá ser enfocado dende calquera punto de vista: humorístico, dramático, épico, descritivo, 
etc. Valoraranse especialmente a orixinalidade, a claridade das mensaxes, a capacidade de transmisión de contidos  
dos obxectivos . 
Cuarto‐.  Requisitos técnicos‐.  O traballo non terá  unha duración superior a  tres minutos.  O arquivo de voz 
poderá ser  rexistrado en calquera soporte informático e realizado con calquera medio de gravación . Os arquivos  
sonoros serán enviados por correo electrónico a :

endl.corunha@gmail.com

 En todos eles indicarase “Concurso Relato Breve de Nadal”, nome do/a autor/a, EOI na que estuda, idioma, curso 
e nome do profesor/a. Tamén poderán entregarse na conserxería da Eoi da Coruña no soporte dixital elixido(neste  
caso incluíde email ou teléfono de contacto tamén). 
Os  participantes  que  así  o  desexen  recibirán  axuda  técnica  para  a  gravación  por  parte  do  equipo  de  
normalización .
Quinto‐. O prazo de admisión de traballos remata o martes 8 de xaneiro de 2013.

Sexto‐. O xurado‐. O xurado estará formado por  profesorado  membro do Equipo de  Dinamización Lingüística   . 
O xurado escoitará 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.

Sexto‐. Os premios*‐. Establécese unha única modalidade de concurso, con tres premios 

1º premio.- Mellor relato : reprodutor mp3
2º premio.-  Posta en valor da lingua galega: memoria USB 8GB
3º premio.- Mellor dramatización e calidade técnica: Bolsa para libros

Sétimo‐. Os dereitos sobre as obras en concurso e a súa emisión pública‐. Os participantes ceden os seus dereitos 
sobre as obras co fin de que sexan publicadas na revista dixital da Escola B@bel , onde o público xeral poderá 
deixar comentarios e a súa votación, que no caso de ser relevante poderá ser tida en conta á hora de facer unha  
mención de honra e outorgar un premio.

Oitavo‐.  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 endl.corunha@gmail.com. Así mesmo poden deixar unha nota e número de contacto á 

atención da coordinadora EDLG.

*Haberá premios para todos os participantes
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