
Comeza a XI  Olimpíada Cultural  “ 
O saber ten premio no IES Fernando 
Blanco”.

O obxectivo é premiar aos grupos 
de estudantes  que amosen que se 
lembran do que aprenden, sexan 
capaces de expresar o que saben, e 
compartan os seus coñecementos 
traballando en equipo  nas  distintas 
fases do concurso.

Bases do Concurso  

PRIMEIRA.- PARTICIPANTES
Poderán participar todos os/as 
estudantes de todos os cursos do IES  
Fernando Blanco que estean interesados 
formando  un equipo de 5 persoas e 
designando un representante.
Os grupos deben estar formados 
obrigato riamente por: 

- 3 alumnos/as de Bacharelato e  Ciclos 
Formativos (inclúe FP Básica). Deberá 
haber alumnado de ambas ensinanzas. 
- 2 alumno/a de ESO / EPA

Existe a opción de anotarse 
individualmente. Nese caso, para a 
asignación de equipo,  de ser necesario 
baremar , terase en conta a nota media 
da última avaliación realizada no 
centro. A nota numérica  comporase 
de ata dous decimais. No caso de 
empate entre o alumnado, realizarase 
un sorteo.

SEGUNDA.- PRAZO INSCRICIÓN
O prazo para anotarse na Olimpíada 
abrangue dende o 7 ao 28 de marzo, 
ambos os dous inclusive. O alumnado 
que desexe  participar cubrirá o 
formulario de inscripción que está a 
súa  disposición no apartado “ O Saber 
ten Premio” da aula virtual e enviarao á 
dirección de correo : 
ies.fernando.blanco@edu.xunta.es.

TERCEIRA.- PROBAS DO CONCURSO
O concurso componse  de varias  
probas, que se realizarán sempre que 
os equipos participantes conten cun 
mínimo de 3 membros. Xogarán a “ O 
Saber ten premio no I.E.S. Fernando 
Blanco” no que deberán responder 
preguntas que versarán sobre as 
materias das  múltiples ensinanzas que 
se imparten no IES Fernando Blanco.

CUARTA. GRAN FINAL
Nela estarán os dous equipos que 
acaden a puntuación máis alta nas 
probas previas.
Xogarán a “O Saber ten premio” e 
deberán defender  e argumentar un 

tema proposto polo Xurado.
QUINTA.- XURADO
Constituirase un xurado que emitirá 
o seu dictame ante a proba do debate 
establecido na base cuarta.

SEXTA. PREMIOS
Todos os participantes recibirán un 
agasallo. Os grupos fi nalistas optarán 
aos seguintes premios: 

1º premio:600€
2º premio:400€
3º premio:300€

O 1º e 2º premios estableceranse coa 
media dos resultados acadados no 
xogo e no debate o día da Gran Final.
O terceiro premio será para o equipo 
que obteña a mellor puntuación  nas 
semifi nais. 

SÉTIMA.- LUGAR E DATA DE 
REALIZACIÓN DAS PROBAS
As eliminatorias desenvolveranse no  
IES Fernando Blanco. As Semifi nais 
serán no mes de abril e Gran fi nal será  
o 22 de xuño.

OITAVA- OUTRAS
Máis información na dirección de 
correo:
ies.fernando.blanco@edu.xunta.es  .
Calquera incidencia non prevista 
nestas bases será resolta pola comisión 
organizadora.


