
V CERTAME “DORES GESTOSO” 

Que a súa memoria sirva de estímulo á creación 

artística do alumnado do IES Agra de Leborís. 

 

             Organiza: 

         IES AGRA DE LEBORÍS 

 

             Colaboran: 

ANPA“MANUEL MURGUÍA” 

CONCELLO DA LARACHA 

FEDANPAS “COSTA DA MORTE” 
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V CERTAME  “DORES GESTOSO” 

Feminista, galeguista, solidaria, reivindicativa ante as inxustizas. 

Na casa, na escola, na fábrica, na rúa,… 

Alí onde haxa que berrar contra a inxustiza e a desigualdade, 

sempre escoitaremos o eco da túa voz. 

 

BASES: 

1. PARTICIPANTES:  

O certame está dirixido ao alumnado do IES Agra de Leborís. O 

modo de participación será individual. 

2. CATEGORÍAS: establécense dúas categorías: 

Categoría A: alumnado de 1º, 2º ESO 

Categoría B: alumnado de 3º,  4º de ESO e Bacharelato. 

3. TEMÁTICA:  

Defensa dos dereitos da muller, da lingua galega, da terra,  das 

minorías; loita contra todo tipo de discriminación... 

4. MODALIDADES:   

Pódense presentar un ou máis traballos nas seguintes 

modalidades: 

 POÉTICA:  

o Poema cunha extensión máxima de 10 versos. 

Tamaño de letra non inferior a 12. 

 PLÁSTICA: fotografía cun título. Impresa en papel 

fotográfico tamaño A4. 

As fotografías que resulten seleccionadas solicitaranse 

posteriormente en formato dixital. 



 DIVULGATIVA: presentación en diapositivas (de 5 a 8). 

Entregarase en formato PDF. 

Os traballos deben ser orixinais e inéditos. 

 

5. ENTREGA:   

A entrega farase na Vicedirección do IES. 

A data límite será o 8 de marzo de 2018 (Día internacional da 

muller). 

Os traballos presentaranse nun sobre pechado no que figure 

por fóra: V Certame “Dores Gestoso”.  Categoría na que se 

presenta (A ou B) e modalidade elixida (poética, plástica ou 

divulgativa). 

Dentro do sobre irá a obra e outro sobre cos datos do autor ou 

autora (nome completo e curso). 

 

6. PREMIOS: 

Todos os participantes recibirán un diploma que acredite a súa 

participación. 

O gañador ou gañadora de cada categoría recibirá unha tableta 

ou unha tarxeta-regalo para adquirir contidos dixitais sobre 

música, libros ou xogos. 

 

7. FALLO DO XURADO:   

Será inapelábel; poderá declarar os premios desertos. 

Os autores das obras seleccionadas autorizan a súa difusión. 

A participación no certame supón a aceptación íntegra destas 

bases. 

 



 

COLABORAN: 

 

 

 

 


