
 
            Destinatarios: 

 
  Poderán participar de forma individual todo aquel alumnado que se atope 

cursando as etapas de secundaria e bacharelato nun centro educativo español. 

 Elaboración: 

A composición da sintonía responderá as seguintes indicacións: 

 
  Tempo máximo de audio 20 segundos. 

 
  Hai liberdade en canto a instrumentación escollida e linguaxe musical utilizada. 

 
  As composicións ( un máximo de dúas por participante) presentaranse achegando 

en soporte informático, nun disco ou similar, coa extensión .mus (formato 

Musescore), pdf e formato midi.; xunto co disco irá un sobre pechado cos datos 

persoais. 

 
  As composicións deberán ser inéditas e estar compostas expresamente para este 

concurso. 

 
  Presentación: 

 
  As obras dirixiranse por correo certificado ao centro IES RAMÓN MARÍA 

ALLER ULLOA. 

 
  O prazo de admisión das obras concluirá o 24 de outubro do 2016. 

 
  Nun sobre pechado aparte, figurará a identidade, dirección postal, correo 

electrónico, teléfonos do autor da obra e do centro educativo, número de conta 

bancaria e o título da obra coa que concurso. Escribir na parte exterior do sobre 

soamente o título da obra          

  Observacións:   

 
  A participación neste concurso, supón a aceptación das presentes bases.    El IES 

ALLER ULLOA, terá todos os dereitos sobre as obras gañadoras, para o seu uso 

nos nosos espazos educativos, tanto na súa edición, publicación ou difusión, non 

podendo o autor facer reclamación algunha ao respecto. 

 
  Poderán concederse mencións especiais para algunha composición, se así o 

considera o xurado. 

 

 
  

 
  

 
  



Importante: Certificación da matrícula do centro escolar ao que pertence quen 

participe, que irá dentro do sobre cos seus datos. (Queda exento deste trámite o 

alumnado do centro educativo que convoca este concurso) 

 Data de convocatoria: 30 de maio do 2016, luns. 

 Límite de recepción: 24 de outubro do 2016, luns. 

 Só se admitirán aqueles traballos que cumpran os requisitos anteriores.    

 Fallo do xurado: 7 de novembro do 2016, luns. 

 Datos para envío do traballo por correo ordinario: 

Á atención de Almudena Mosquera Fernández  e/ou Javier López Quintáns  

IES Ramón María Aller Ulloa 

Rúa do Parque, 8 

36500 

Lalín, Pontevedra. 

 Composición do xurado:  

-  Un profesional do Conservatorio de Música de Lalín. 

-  Tres profesores/as membros do grupo de traballo interdisciplinar Kale/Kela. 

 Premios:  

CATEGORÍA: Mellor sintonía romántica 

 Dotación en metálico de 100€ para o primeiro premio de cada nivel ( secundaria 

e bacharelato). 

 Diploma acreditativo para os tres primeiros premios de cada categoría  que se 

entregarán ao participante e tamén ao centro ao que pertence. 

 Publicación dos tres primeiros premios de cada categoría na revista educativa 

KAREAL do IES Aller Ulloa, dirixida por o profesor D. Javier López Quintáns, 

que abarca tirada internacional e galardoada  con mención especial do público  

2013  nos Premios Lobo da Asociación nacional de prensa xuvenil . Todos os 

documentos recibidos serán unha peza máis dunha exposición multidisciplinar 

que terá lugar no centro educativo IES ALLER ULLOA, en novembro do 2016, 

na que constarán os datos do participante e do centro educativo ao que pertence, 

e formará, unha vez finalizada a mesma, parte do arquivo documental do centro. 

 Valorarase a orixinalidade así como a calidade da súa elaboración. Fai coa túa 

sintonía que a obra nos leve ao Romanticismo a través da maxia da creatividade.  

                                              Calquera dúbida:     

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

almudena@iesallerulloa.es 

 

 
  

 
  

javierlopez@iesallerulloa.es 
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