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    Débese estar no centro ás 9:45 para asistir á apertura. 

    A última actividade remata ás 18:10. 

    Lista de actividades: 

 Torneo de Pokémon: Sol y Luna (temática de Halloween). 

 Concurso de historias de terror. 

 Concurso de Cosplay. 

 Concurso de debuxo. 

 Concurso de talentos. 

 Random K-Pop challenge de Halloween. 

 Pictionary de terror. 

 Lobos (xogo de cartas). 

 Charla sobre historias de terror tradicionais asiáticas. 

 Charla sobre maquillaxe de efectos especiais. 

 Representación dunha obra de teatro. 

    É necesario que o alumnado avise con anterioridade a súa participación en todos os concursos 

e no torneo Pokémon. Para o resto de actividades non é obrigatorio, pero se agradecería 

moitísimo. 

    Para apuntarse ás diferentes actividades podedes mandarlle un mensaxe ás alumnas de 2º de 

Bacharelato Noelia López (637 86 50 26) ou Lucía García (636 31 79 25). 

Torneo Pokémon 

 Ítem clause ( non se poden levar ítems repetidos no mesmo equipo excepto megapedras 

e cristais Z). 

 Movementos baneados: os que suban a evasión (redución, dobre equipo...) e os 

fulminantes (guillotina, fisura, frío polar...). 

 Só tres lexendarios por equipo ( tapus e ultraentes contan coma lexendarios). 

 O torneo xógase con “Sol y Luna”. 

 Debido á temática de Halloween é OBRIGATORIO levar no equipo coma mínimo un  

Pokémon tipo Veleno, Fantasma ou Sinistro. 

Concurso de historias de terror 

 O tempo do que disporán os narradores dependerá do número de participantes. 

 No momento de presentar a historia valorarase a orixinalidade, a forma de expresión e 

o medo que produza o conto. 

 



Concurso de Cosplay 

 Valorarase sobre todo a elaboración do disfraz, se é mercado ou feito a man, e o 

parecido deste co personaxe real. 

 Podes disfrazarte do que queiras, xa sexa dun personaxe de anime, manga, película, 

libro, videoxogo, etc... 

Concurso de debuxo 

 Os participantes disporán dunha hora para realizar o seu debuxo.  

 Este deberá de ser orixinal, ergo, debe ser de creación propia. 

  A temática do debuxo debe ser, obviamente, Halloween. 

 Os debuxos presentados se exporán no salón de actos do instituto. Cada persoa recibirá 

unha pegatina coa que poderá votar ao seu favorito. Ao rematar a xuntanza, o debuxo 

con mais pegatinas será o vencedor. 

Concurso de talentos 

 Pódese participar facendo calquera cousa, xa sexa bailar, cantar, contar chistes, tocar 

un instrumento, etc. 

 Valorarase sobretodo a orixinalidade, o tempo empregado na elaboración da actuación 

e, por suposto, o resultado final desta. 

 

 

 

  


