
 
 
 
Dúas modalidades: 
 

1. Concurso de comparsas. 

2. Concurso de disfraces.  

Para que o concurso/festival poida levarse a cabo é necesaria a colaboración de todos, ou canto menos, da maioría dos 

grupos. En función do número de participantes, suprimiranse (ou non) algunhas clases o venres, 24 de febreiro. 

COMPARSAS 
 

 

DISFRACES 
 
  

En cada clase tedes que organizar unha ou varias 

comparsas, cun número mínimo de 6 

compoñentes (cada comparsa). 

 
Podedes disfrazarvos de xeito individual ou en grupo.  
Tema: personaxes de cómic ou de debuxos animados. 
 

Os compoñentes da comparsa disfrazaranse 

axeitadamente, en relación co nome da mesma. 

Os personaxes teñen que ser recoñecibles. 
 

Actuaredes no salón de actos, no festival de 

entroido: alí presentaredes a vosa comparsa. 

Presentaredes o disfraz no pavillón de deportes. 
A presentación pode ser simple (desfile) ou con 
coreografía/representación. 

Valorarase: a mellor coreografía, letra-música, 
vestiario, posta en escena…  

Valorarase o vestiario e a posta en escena. 

En ambos casos, valorarase a creatividade, a orixinalidade e a posta en escena. 
Haberá PREMIOS en ambas modalidades.  

No festival, entregaranse os premios aos gañadores dos concursos de Nadal (gymkhana e ambientes/adornos). 

 

DATA DE INSCRICIÓN:  

Para poder organizar convenientemente esta actividade (e mesmo para valorar se a levamos a cabo ou non) 

deberedes inscribir a vosa comparsa ou disfraz antes do 10 DE FEBREIRO en XEFATURA, sinalando:  

 Nome da comparsa ou do disfraz.  

 Clase ou grupo ao que pertencedes, nome dos integrantes da comparsa ou nome do integrante/s do disfraz 

(recordade: o disfraz que vai a concurso ten que representar personaxes de cómic ou de debuxos animados). 

 No caso das comparsas, letra da canción e música escollida. Teredes que compoñer unha letra da comparsa que se 

axuste ao ritmo e á melodía da canción de fondo que utilizaredes
1
.  

                                                           
1. Os alumnos/as que se presten voluntarios poden pedir axuda aos seus titores/as, ou ao profesorado da súa confianza para organizar os 

ensaios. Se tedes algunha dúbida, falade con calquera membro do equipo de extraescolares (Andrés (EF), Cristina (CCNN), Daniel Iglesias, 

María Lanza, Orbaneja, Ana Seco. 

ENTROIDO 2017 
CONCURSO/FESTIVAL  



 

 

 

                                                                                                                                                                                                   
2.  


