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Convocatoria do 

VIII Concurso de 

Felicitacións de Nadal 2021 
O Equipo de Dinamización da Lingua Galega, en colaboración co Departamento de Debuxo, 

anima a todo o alumnado do Instituto Valle-Inclán, a participar no Concurso de Felicitacións 

de Nadal 2021 coas seguintes 

 

BASES 
 
Primeira.- Nas felicitacións a técnica será libre e a mensaxe escrita en lingua galega. 

Valorarase a creatividade do deseño e a orixinalidade da mensaxe. 

 

Segunda.- Tamaño máximo das tarxetas: 14,8 X 21 centímetros (DIN A5). En papel ou 

cartolina. Os traballos deben ser orixinais e inéditos. 

 

Terceira.- Os traballos presentaranse nun sobre pechado co nome do concurso. No seu 

interior deben introducirse: a tarxeta que levará escrito a lapis, no seu reverso, un lema ou 

pseudónimo; e ademais, outro sobre pechado, co lema do traballo por fóra, contendo no seu 

interior unha nota cos datos da/o participante (nome, apelidos, curso e grupo). 

 

Cuarta.- Os orixinais entregaranse aos compoñentes do EDLg e ao profesorado dos 

Departamentos de Debuxo e de Lingua Galega e Literatura. 

 

Quinta.- O prazo de presentación dos traballos remata o venres 03 de decembro de 2021. 

 

Sexta.- O xurado estará composto por membros do Departamento de Debuxo e do EDLg e 

dará a coñecer resultado o mércores 15 de decembro. 

 

Sétima.- Os premios que se outorgarán serán os seguintes. 

❖ Primeiro Premio un vale de 40 € e diploma 

❖ Segundo Premio un vale de 30 € e diploma 

❖ Terceiro Premio un vale de 20 € e diploma 

❖ Segundo a calidade dos traballos o xurado poderá conceder algunha mención 

honorífica. 

A felicitación gañadora poderá ser obxecto de reprodución. 

Unha escolma das felicitacións participantes será exposta na entrada do centro. 
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Ánimo e BO NADAL !!!! , Asdo: O Apalpador 


