
 

 

 
1. TEMA: As cabazas serán decoradas coa liberdade que achega a imaxinación 1. TEMA: As cabazas serán decoradas coa liberdade que achega a imaxinación 1. TEMA: As cabazas serán decoradas coa liberdade que achega a imaxinación 1. TEMA: As cabazas serán decoradas coa liberdade que achega a imaxinación 
dosdosdosdos    nenosnenosnenosnenos e nenas e nenas e nenas e nenas. A técnica e tamaño será libre.. A técnica e tamaño será libre.. A técnica e tamaño será libre.. A técnica e tamaño será libre.    
2222---- PARTICIPACIÓ PARTICIPACIÓ PARTICIPACIÓ PARTICIPACIÓN: Pode ser individual ou en grupo. N: Pode ser individual ou en grupo. N: Pode ser individual ou en grupo. N: Pode ser individual ou en grupo.     
Os grupos non poden ser de máis de 3 alumnos/as. Os grupos non poden ser de máis de 3 alumnos/as. Os grupos non poden ser de máis de 3 alumnos/as. Os grupos non poden ser de máis de 3 alumnos/as.     
Cada participante/grupo Cada participante/grupo Cada participante/grupo Cada participante/grupo presentará unha únicapresentará unha únicapresentará unha únicapresentará unha única unha cabaza. unha cabaza. unha cabaza. unha cabaza.    
3333---- IDENTIFICACIÓ IDENTIFICACIÓ IDENTIFICACIÓ IDENTIFICACIÓN: DN: DN: DN: Deberase escribir con rotulador o nome e apelidos do eberase escribir con rotulador o nome e apelidos do eberase escribir con rotulador o nome e apelidos do eberase escribir con rotulador o nome e apelidos do 
alumno/a oualumno/a oualumno/a oualumno/a ou,,,, no caso dos grupos no caso dos grupos no caso dos grupos no caso dos grupos,,,, de cada un dos participantes de cada un dos participantes de cada un dos participantes de cada un dos participantes,,,, pola parte de  pola parte de  pola parte de  pola parte de 
atrás da cabazaatrás da cabazaatrás da cabazaatrás da cabaza (que non estea moi visible). (que non estea moi visible). (que non estea moi visible). (que non estea moi visible).    
Á súa recepciónÁ súa recepciónÁ súa recepciónÁ súa recepción,,,, designá designá designá designáselselselselle un número de exposición para facilitar a votación.le un número de exposición para facilitar a votación.le un número de exposición para facilitar a votación.le un número de exposición para facilitar a votación.    
4444---- PREMIOS: Dividira PREMIOS: Dividira PREMIOS: Dividira PREMIOS: Dividiranse en tres temáticas:nse en tres temáticas:nse en tres temáticas:nse en tres temáticas:    

 A máA máA máA máis terroríficais terroríficais terroríficais terrorífica    
 A máis orixinalA máis orixinalA máis orixinalA máis orixinal    
 A máis divertidaA máis divertidaA máis divertidaA máis divertida    

5555---- XURADO: E XURADO: E XURADO: E XURADO: Estará formado por seis membros pertestará formado por seis membros pertestará formado por seis membros pertestará formado por seis membros pertennnncentes á comunidade centes á comunidade centes á comunidade centes á comunidade 
educativa do instituto: educativa do instituto: educativa do instituto: educativa do instituto:     

 Dous membros Dous membros Dous membros Dous membros do profesoradodo profesoradodo profesoradodo profesorado    
 Dous membros do alumnadoDous membros do alumnadoDous membros do alumnadoDous membros do alumnado    
 Dous pais/nais. Dous pais/nais. Dous pais/nais. Dous pais/nais.     

7777---- FALLO: D FALLO: D FALLO: D FALLO: Darase a coñecer o día do magosto, venres, día 16 de novembro.arase a coñecer o día do magosto, venres, día 16 de novembro.arase a coñecer o día do magosto, venres, día 16 de novembro.arase a coñecer o día do magosto, venres, día 16 de novembro.    
    
    
                                 TODOS A PARTICIPAR!                                 TODOS A PARTICIPAR!                                 TODOS A PARTICIPAR!                                 TODOS A PARTICIPAR!    

    


