
 

                       

CONCURSO DE BANDA DESEÑADA XAQUÍN MARÍN 

 

O IES de Fene convoca un concurso de Banda Deseñada 

que ten como obxectivo fundamental descubrir os 

posibles talentos artísticos que haxa nos diferentes 

centros de ensino de Ferrolterra e así realizar novos 

proxectos de futuro. Este concurso rexerase polas 

seguintes  

 

BASES  

 

1- Poderá participar todo o alumnado de  ESO, 

Bacharelato e Ciclos matriculado nalgún dos 

centros educativos desta bisbarra. 

 

2- Os/as participantes deberán elaborar unha tira 

cómica de entre tres e seis viñetas, coa técnica 

que prefiran, no espazo de medio folio cortado 

en vertical. O texto será en  lingua galega. 

 

 

3- O concurso constará de dúas fases: unha interna 
e outra intercentros. Na fase interna os 

traballos elaborados serán entregados ao 

profesorado encargado deste concurso en cada 

centro educativo, e será o propio centro quen 

decida a composición do xurado, así como a 

pertinencia de agasallar a quen consideren 

oportuno.  

Para a fase interescolar, os traballos 

seleccionados (máximo cinco) deberán entregarse 

ou enviarse ao IES de Fene acompañados dun sobre 

pechado cun pseudónimo, que será o único lugar 

no que constarán os dados identificativos dos/as 

autores do traballo.  

Como a finalidade última deste concurso é a de 

descubrir novos talentos na confección de 

cómics, admitiranse tamén aqueles traballos que 

o xurado de cada instituto entenda que presenta 

un mínimo de calidade. En todo caso, estes 

traballos irán noutro sobre coa lenda de 

“Finalistas”. 

 



 

 

4- O Xurado estará composto por profesorado e 

alumnado do Equipo de Dinamización Lca. do IES 

de Fene que dictaminará sobre o concurso de 

xeito inapelable, podendo declarar os premios 

desertos. Asemade, se a calidade dos traballos 

así o aconsella, poderán concederse os accésits 

que o Xurado estime conveniente. Neste último 

caso, os premios serán compartidos. 

 

 

5- Os traballos premiados quedarán en posesión do 
IES de Fene que poderá utilizalos cando e como 

quixer. 

 

 

6- Establécense tres premios que serán outorgados 

do xeito seguinte: 

1º premio: unha cámara GoPro e un vale para 

clases de debuxo. 

2º premio: un Smart Watch e un vale para 

clases de debuxo. 

3º premio: uns altofalantes bluetooh e un 

vale para clases de debuxo. 

 

  

7- O prazo para entregar os traballos ao Xurado 

remata o xoves 30 de abril na fase interna e o 

13 de maio para a fase intercentros. O resultado 

darase a coñecer por parte do IES Fene a todos 

os centros de ensino participantes. 

 

 

8- Os traballos escollidos poderán ser utilizados 

polo IES de Fene como quixer. 

 

9- Calquera dúbida sobre estas bases será resolta 
polo IES de Fene. 

 

 

10- A participación no concurso supón a aceptación 
destas bases. 

 


