CONCURSO DE ENTROIDO
BASES DO CONCURSO DE MÁSCARAS
1-PARTICIPANTES
Os alumnos e as alumnas do CPI O Cruce e CEIP Celso Emilio Ferreiro de
infantil e primaria.
2-CATEGORÍAS E CRITERIOS DE VALORACIÓN
MÁSCARAS
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Primeira Categoría→Educación Infantil
Segunda Categoría→Educación Primaria 1º 2º 3º
Terceira Categoría→Educación Primaria 4º 5º 6º
En cada unha das categorías poñerase en valor a orixinalidade e o uso das
técnicas empregadas, atendendo as características de cada categoría.
As máscaras realizaranse no colexio en cada clase.
3-COMPOSICIÓN DO XURADO.
O xurado estará composto por:
-Patricia González Fernández. Coordinadora de actividades extraescolares do
CEIP Celso Emilio Ferreiro.
-Alba Amor Fernández. Profesora de plástica e inglés de Primaria do CPI O
Cruce.
-Alba Fernández Pallas, técnica da Área de Turismo e Cultura.
O venres 19 de febreiro o concello recolle as máscaras para o xurado facer
unha valoración delas.
4-PREMIOS
Dentro de cada categoría hai un primeiro, segundo e terceiro premio.
Primeira categoría Educación Infantil
1ºPremio- unha tablet
2ºPremio- mochila e xogos educativos
3ºPremio- xogos educativos
Segunda Categoría Educación Primaria 1º 2º 3º
1ºPremio- unha tablet 10 pulgadas
2ºPremio- unha tablet 7 pulgadas
3ºPremio- uns cascos plegables

CONCURSO DE ENTROIDO
Terceira Categoría Educación Primaria 4º 5º 6º
1ºPremio- unha tablet 10 pulgadas
2ºPremio- unha tablet 7 pulgadas
3ºPremio- uns cascos plegables

A entrega dos premios será o venres 26 de febreiro, a Concelleira de Cultura e
Educación Cristina Capelán Cancelo, achegarase ao colexio e entregará os
premios aos gañadores. Respectando as medidas covid vixentes.
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BASES CONCURSO DE DISFRACES
1-PARTICIPANTES
Os alumnos e as alumnas da ESO do CPI O Cruce. Cada participante debe
achegarnos unha foto co seu disfraz caseiro.
2-CATEGORÍAS E CRITERIOS DE VALORACIÓN CONCURSO DISFRACES
Primeira Categoría→1º 2º ESO
Segunda Categoría→ 3º 4º ESO
Temática do disfraz: relacionada con calquera das diversas situacións xeradas
pola situación da Covid-19. En cada categoría poñerase en valor a orixinalidade
e o emprego de materiais caseiros para a realización dos disfraces.
3- CONDICIÓNS PARA ACHEGAR A FOTO
As fotografías só en formato dixital.
Correo electrónico: cultura@cerceda.es
Cada participante achega un correo individual coa fotografía como adxunto sen
comprimir.
O archivo debe ter como nome o título do disfraz.
No corpo do correo aparecerá: autor, título da obra e teléfono.
Data límite para achegar a foto por correo o domingo 21 de febreiro ás 00:00
horas.
4-VALORACIÓN
A fotos achegadas serán colgadas no Facebook do Concello de Cerceda, as
fotos que máis
teñan serán as gañadoras.
As votación comenzarán entre o luns 22 ata o xoves 25 ás 13 horas, que se
dará por finalizada e se procederá o reconto de votos.
5-PREMIOS
Primeira categoría 1º 2º ESO
1º Premio: unha tablet.
2º Premio: un aro de luz selfie con trípode e uns auriculares con micrófono
3ºPremio: un aro de luz selfie con trípode
Segunda categoría 3º 4º ESO
1ºPremio: unha tablet
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2ºPremio: un aro de luz selfie con trípode e uns auriculares con micrófono.
3ºPremio: un aro de luz selfie con trípode
A entrega dos premios será o venres 26 de febreiro, a Concelleira de Cultura e
Educación Cristina Capelán Cancelo, achegarase ao colexio e entregará os
premios aos gañadores. Respectando as medidas covid vixentes.
6-DOCUMENTACIÓN DE AUTORIZACIÓN FIRMADO. Para participar é preciso
adxuntar o documento de autorización firmado. Pódese adxuntar escaneado ou
en fotografía.

