CONCURSO de NADAL
“ XESÚS NACE EN MÍN“
CONCURSO DE BELENES
 A temática da creación artística é única e
exclusivamente o nacemento de Xesús quedando excluídos os
traballos que non se axusten á mesma.
 As modalidades dos traballos serán:
A) Belén realizado con materiais de refugallo.
B) Belén realizado con plastelina, arxila, pasta de
modelar ou xeso.
C) Belén realizado con papiroflexia.
D) Belén feito de xeito virtual.
 A entrega do traballo será telemática mediante o envío
dunha foto(en horizontal) que se remitirá ao seguinte
enderezo electrónico: cae@dimaourense.com
 A fotografía enviada debe ser clara e nela tense que ver
perfectamente a creación. Nalgunha parte da creación
figurará un pequeno cartel co nome e curso/etapa.
 No correo deberá constar como asunto: Concurso de
Belenes. No mesmo espicifacarase: nome e apelidos do
concursante, curso, etapa e modalidade.
 As datas de entrega serán do 4 ao 16 de Decembro
ámbolos dous incluídos.

Os gañadores do concurso elexiranse por un xurado
composto dunha representación do profesorado.
 Os premios serán por modalidade.

MÁXIMO 16
DE
DECEMBRO

POSTAIS DE NADAL
 A temática do debuxo é única e exclusivamente o
nacemento de Xesús quedando excluídos os traballos
que non se axusten á mesma.
 As cores dos debuxos son libres e a medida das
tarxetas 20x12 (xa se facilitan).
 Na parte posterior da tarxeta faranse constar os
seguintes datos:nome e apelidos, centro educativo e
curso, idade e teléfono de contacto.
 As tarxetas recolleranse antes do 16 de decembro.
 CATEGORÍAS: Pitufos (ata 4 anos), 5º e 6º de
E.I, 1º a 3º de E.P, 4º a 6º de E.P, 1º a 2º
E.S.O, 3º a 4º E.S.O e Maiores.
 PREMIOS:
- Aos tres primeiros de cada categoría.
- Ás tres mellores tarxetas de todas as categorías.
- + 3 accésits por categoría.
 O fallo do xurado será o 23 de decembro e a
entrega de premios no centro educativo para cumplir
co protocolo Covid19.

