CONCURSO DE TESTAMENTOS DE ENTROIDO
IES NEIRA VILAS 2018-2019

BASES
- Pode participar todo o alumnado do centro cun testamento
individual ou colectivo.
- O tema, no que deben predominar a ironía, o humor e a
crítica social, versará sobre o noso centro, a nosa contorna
ou algún aspecto relevante que se considere obxecto de
crítica.
- O texto ha de estar composto por coplas asonantadas e a súa
extensión é libre.
- Os testamentos poden entregarse ao profesorado de Lingua
Galega de cada curso ou na sala de profesores a nome da
coordinadora de ENDLG.
- O prazo de presentación remata o martes 26 de febreiro.
- Tras su revisión, serán lidos na festa do Entroido do venres
28 de febreiro.
- O xurado estará composto por unha representación do
alumnado.
- Otorgaranse os seguintes premios: 1º premio: bono da FNAC
de 30 euros. 2º e 3º premios: vales para a cafetería de 10
euros cada un.

CONCURSO GASTRONÓMICO ENTROIDO
IES NEIRA VILAS 2018-2019

BASES
- Poden participar todos os membros da comunidade escolar.
- Cada participante pode traer distintas elaboracións de
sobremesas e doces típicos do Entroido galego ou do
Entroido doutros países.
- Cada elaboración virá cunha tarxeta na que consten os
seguintes datos: nome, apelidos e curso dos participantes.
Esa elaboración debe entregarse na Biblioteca do centro para
a súa exposición e degustación o venres 28 de febreiro ata as
11.20 a.m.
- Valorárase a boa execución, o sabor, a orixinalidade da
receta e a súa presentación.
- O xurado estará formado por tres membros do profesorado,
un membro do ANPA, un membro do persoal non docente e
dous representantes do alumnado.
- Otorgaranse os seguintes premios: 1º premio: bono da FNAC
de 30 euros. 2º e 3º premios: vales para a cafetería de 10
euros cada un.

CONCURSO DE DISFRACES DE ENTROIDO
IES NEIRA VILAS 2018-2019

BASES


- Poden participar todos os membros da comunidade escolar
ben individual ou como comparsas. Inscribiranse nunhas
listaxes o xoves 27 de febreiro, co lema escollido.
- O tema do disfraz será libre.
- Os participantes poden crear unha coreografía acorde co
disfraz. Poden incorporar o tema musical que lles acompañe,
pero deben entregalo antes do festival para telo preparado.
- O desfile de disfraces será no salón de actos o venres 28.
- O xurado estará formado por representantes do alumnado.
- Otorgaranse os seguintes premios por categorías:
➔ INDIVIDUAL: 1º premio: bono da FNAC de 30 euros. 2º
e 3º premio: vales para a cafetería de 10 euros cada un.
➔
COMPARSAS: 1º premio: vale para a cafetería de 30
euros. 2º e 3º premios : vale de para a cafetería de 10
euros cada comparsa, respectivamente.

