
 
 

I CONCURSO DE EPITAFIOS: “De morte morrida” 

Un epitafio é unha inscrición sobre unha tumba que se pon en memoria da persoa 
morta. 

O termo provén da palabra grega ἐπιτάφιος (epitafios) formada de ἐπι- (epi = sobre) e 
τάφος (táfos = tumba). Polo xeral este tipo de inscricións son reflexións sobre a propia 
vida, a filosofía da morte ou sobre a existencia en si mesma. Ao final trátase de 
escribires o que che gustaría que puxesen de ti na túa sepultura. 

 
BASES DO CONCURSO 

1. Poderá participar no concurso todo o alumnado do centro que así o desexar. 

2. O prazo de entrega rematará o día 28 de outubro. 

3. A lingua na que estarán escritos os epitafios será o galego, en calquera das súas 
normas ortográficas. 

4. A temática é libre, pero non se aceptarán aqueles que teñan un contido ofensivo. 
 
5. Cada participante poderá presentar un máximo de dous epitafios que sexan 
orixinais e inéditos. 

6. O formato será o dunha cartolina tamaño DIN A4 onde as persoas participantes 
poderán desenvolver toda a súa creatividade artística. 

7. Os traballos presentaranse na conserxería, até as 14.00 horas do día 28 de 
outubro. Irán asinados pola parte posterior cun peudónimo co que a persoa 
participante se inscribirá nun rexistro especial para o concurso. 

8. O Xurado estará composto por profesorado e/ou PAS do centro. Será o encargado 
de resolver calquera incidencia que puidese xurdir durante o concurso e terá plena 
potestade para interpretar as bases do concurso. Poderá, no seu caso, declarar 
deserto o concurso se considerar que as obras non teñen a calidade suficiente.O fallo 
é inapelable e definitivo. 

 
9.Establécense os seguintes premios: 

• Primeiro premio, dotado com 50 euros 

• Segundo premio, dotado com 25 euros 

 



 
 

 
10. As obras presentadas pasarán a ser propiedade do IES A Pontepedriña. As 
persoas autoras das obras enviadas autorizan o centro para a súa reprodución e 
difusión. 

11. Os epitafios presentados serán expostos nos corredores do centro. 

12.A participación no concurso supón a aceptación de todas e cada unha destas 
bases. 
 


