
 

O Equipo de Dinamización da Lingua Galega do CEIP A Ponte, convoca Certame de Poemas, Banda 

deseñada , Contos de Nadal e Felicitación dixital en lingua galega. Neste certame teñen cabida 

todas as crenzas relixiosas e culturais porque o que queremos resaltar desta data son “os valores 

da PAZ, RESPECTO, IGUALDADE, TOLERANCIA E CONVIVENCIA” cun fío condutor común, potenciar 

o emprego da lingua galega. 

BASES: 

- Os traballos seranlles entregados aos titores. Haberá unha primeira selección a nivel aula e unha segunda 

fase na que o xurado estará composto polos membros do Equipo de Dinamización da Lingua Galega. 

- A temática estará relacionada cos valores do Nadal e/ou costumes desta época propias da nosa terra. 

- Valorarase contido e presentación. 

- En Ed. Infantil os traballos serán colectivos e en Ed. Primaria serán individuais podendo cada alumno/a 

presentar cantos desexe ben sexa escritos á man ou a ordenador. 

- Todos os traballos deberán presentaranse en A4, gardando marxes e en tinta de cor negra;  de levar imaxes 

deberán facerse con cores fortes para favorecer posterior escaneado. Unha vez feita a selección na aula, os 

mestres deixarán os traballos escaneados nunha carpeta que queda habilitada a tal fin no ordenador da 

sala de profesores (a carpeta EDL-NADAL  con subcarpetas para cada clase). 



 

 

 

- Dado que o Centro está inmerso no proxecto e-dixgal de fomento das novas tecnoloxías, este ano abrimos 

a modalidade “felicitación dixital”. Permítense presentacións e vídeo (non superior a 3 minutos). 

Obrigatorio respectar os dereitos de autor de todas as imaxes que se presenten sendo –o mal uso- 

responsabilidade do concursante. 

- O tamaño dos traballos colectivos de Educación Infantil tamén será en A4 e dado a idade do alumnado, 

admitirase calquera tipo de técnica e material cun mínimo de texto. 

- Data límite de entrega ao Equipo de Dinamización Lingüística de traballos que superaron a primeira fase, 

venres 11 de decembro. 

 

PARTICIPANTES: 

Establécense tres categorías: 

1ª categoría: participantes de Educación Infantil 

2º categoría: participantes de 1º e 2º de Ed. Primaria 

3ª categoría: participantes de 3º e 4º de Ed. Primaria 

4ª categoría: participantes de 5º e 6º de Ed. Primaria 

 

PREMIOS 

Outorgaranse diplomas e libros en galego para fomento da lectura na nosa lingua. 

Os premios poderán quedar desertos se os traballos non reúnen a debida calidade. 

Entrega de diplomas e agasallos aos gañadores, durante o festival de Nadal que se celebrará no Salón de 

Actos do CEIP A Ponte. 

 

 

 

 

 

 


