
 

 

 

 

Dende Proxecta Paisaxe e sustentabilidade) a vicedirección, o Equipo de Dinamización Lingüística, 

Departamento de Música, e o Plan de convivencia, propomos unha actividade lúdica pensada para favorecer a 

cooperación entre o alumnado e o ambiente colaborativo para o vindeiro venres 1 de marzo. 

 

HORARIO DAS ACTIVIDADES 
 

 12:35h (5ª hora). Preparación das Comparsas. Cada grupo prepararase na súa aula, co 
compromiso de non causar o máis mínimo problema e deixala en perfectas condicións antes de 
saír para o pavillón. 

  13:00h  (5ª hora) Concurso e Desfile de Comparsas no pavillón e puntuacións polo xurado. 

  14: 00 Recollida do Pavillón (por parte de todos os participantes) para deixalo en perfectas 
condicións. 

 

BASES DO CONCURSO DE COMPARSAS 
 Poderán participar neste concurso cantas persoas  individuais, grupos, … previa solicitude de inscrición que se 
facilitará a través dos titores de cada aula. 
 
Establécense as seguintes categorías: 
 

 INDIVIDUAL OU GRUPOS DE ATA 7 PERSOAS 

 GRUPOS DE MAIS DE 7 PERSOAS 

 
O tema dos disfraces será de libre elección polos participantes, así como o deseño e os materiais a 
utilizar, valorándose a creatividade, a construción propia, reutilización de materiais, posta 
escena,utilización do galego nas letras, etc.  
 
Para a organización da actividade se dotará previamente a cada grupo dun dorsal cun número que 
expresará a orde de participación en cada categoría. 

 
1ª XURADO: estará composto por profesorado, algún pai e/ou nai, alumnado e persoal non docente; 

solicitamos voluntarios interesados (comunicádello a Ana). 
 
2ª PUNTUACIÓN: o xurado cualificará de 0 a 5 puntos, ata acadar un máximo de 30, atendendo aos 

seguintes criterios: 

 creatividade e orixinalidade dos disfraces 

 esforzo invertido no traballo  

 representación, coreografía, música, letras, etc.) 

 utilización do galego durante a representación 

 participación visíbel de todo o grupo (mesmo coa intervención dos titores e titoras) 

 reutilización de materiais usados  

 limpeza e orde na aula 
 
3ª A puntuación obtida por esta actividade será acumulábel para o concurso “aula+sostíbel”, dado 

que hai importantes compoñentes relacionados coa participación e colaboración entre o alumnado e 
o relativo ao orde e limpeza da aula.  

A puntuación distribuirase do seguinte modo:  
   1º clasificado: 100 puntos para a Aula + Sostíbel 
   2º clasificado: 75 puntos para a Aula + Sostíbel 
   3º e 4º clasificado: 50 puntos para a Aula + Sostíbel 
 

http://participarmos.blogaliza.org/2010/02/04/a-aulasostibel/


 

 

 

 

4ª Para evitar que interpreten mal o sentido da actividade transmitirémoslle ao alumnado a obriga de 
non traer ningún obxecto nin material relacionado co Entroido (utilizado para a preparación da súa 
comparsa) ata o mesmo día da actividade (venres 9 de febreiro). Así mesmo, fóra da hora de titoría 
(se o titor ou titora decide aproveitar esa sesión para isto) non se tratará este tema ata ese día. Os 
alumnos que queiran falar de como organizalo, repartir tarefas anticipadamente, etc.,que o fagan 
nos recreos e fóra das horas de clase. 

 
5ª Calquera problema que a xuízo do xurado altere o normal desenvolvemento da actividade, como 

que un alumno deixe un baño sucio ou se produza algún deterioro, suporá a descalificación dese 
grupo. Se a falta se considera grave restaránselle 20 puntos do concurso. 

 
6ª Quedarán excluídas do concurso aquelas persoas que boicoteen o normal desenvolvemento do 

mesmo. 
 
7ª Todos os participantes no concurso, comprométense a aceptar as presentes Bases, así como o 

criterio interpretativo do xurado cuxa decisión será inapelábel e a renunciar a calquera tipo de 
reclamación ao respecto. 

 

É obrigatorio inscribirse antes do MÉRCORES 27 de FEBREIRO, 

 Non se admitirán inscricións o día do Desfile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FOLLA DE INSCRICIÓN 

NOME DO GRUPO___________________________________________________ 

ALUMNOS PARTICIPANTES____________________________________________ 

__________________________________________________ CURSO__________ 

CATEGORÍA NA QUE PARTICIPO________________________________________ 

PERSOA OU ALUMNO  RESPONSABLE DO GRUPO__________________________ 

UTILIZACIÓN DE MATERIAIS (colchonetas,…) _____________________________ 

MÚSICA A UTILIZAR_______o alumno será o encargado  

OUTRAS OBSERVACIÓNS______________________________________________ 

 

 

 



  
 

iES LamadasQuendas 
R./ Uxío Novoneya s/n 

27500 - Chantada (Lugo) 

Telf.: 982870223 – Fax: 982870233 

www.edu.xunta.gal/centros/ieslamaquendas 

 ies.lama.quendas@edu.xunta.es 
 

ACTIVIDADES PARA O DÍA 1 DE MARZO 

 
 

HORARIO 

O profesorado cumprirá co seu horario, velando polo bo comportamento 

do alumnado no recinto escolar.  

 

Claro que quen participe nas comparsas estará exento deste labor. 

Pregamos que se garanta a vixianza. 

12:35h  

PREPARACIÓN  DAS COMPARSAS 

Cada grupo utilizará a súa aula, co compromiso de deixala en perfectas 

condicións antes de saír para o pavillón. 

 

O profesorado cumprirá co seu horario acompañando ao alumnado na 

aula de referencia do grupo.  

 

No caso de que haxa varias materias optativas, o profesorado implicado 

deberá acordar quen queda como acompañante na aula de referencia.  

13:00h 
CONCURSO E DESFILE 

O profesorado cumprirá co seu horario, velando polo bo 

comportamento do alumnado no recinto escolar. 

14.00h  
RECOLLIDA DO PAVILLÓN 

Por parte de todos os participantes para deixalo en perfectas condicións. 

  

  

 

 


