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OO SEGREDO DA PRAZA VELLASEGREDO DA PRAZA VELLA

1. O colexio Compañía de María de Santiago de Compostela e 
a Asociación de Nais e Pais de Alumnos convocan o XXXIII 
Certame Artístico Literario con motivo do Día das Letras 
Galegas.

2. Establécense catro modalidades de participación: narrativa, 
lírica, expresión artística e fotografía, cos seguintes niveis, 
agás na modalidade de fotografía na que haberá un único 
nivel:

� Nivel “A” – Alumnos de 1º e 2º de primaria
� Nivel “B” – Alumnos de 3º e 4º de primaria
� Nivel “C” – Alumnos de 5º e 6º de primaria 
� Nivel “D” – Alumnos de 1º, 2º e 3º da ESO 
� Nivel “E” – Alumnos de 4º da ESO e Bacharelato
� Nivel “F” – Alumnos con necesidades específicas 

de apoio educativo

3. Os alumnos que desexen participar deberán presentar un só
traballo en cada unha das modalidades que escollan, 
excepto en fotografía, na que poderán presentar ata tres. En 
calquera caso optarase a un único premio en cada 
modalidade.

4. Na modalidade de Fotografía só poderán participar os 
alumnos de ESO e Bacharelato, sendo posible presentar un 
máximo de tres fotografías (en cor ou en branco e negro) 
que poderán  considerarse como fotos individuais ou como 
unha serie. O tamaño das mesmas será de 15x20 cm e 
estarán impresas en papel fotográfico. Así mesmo deberá
entregarse unha copia en soporte dixital. As fotografías 
deberán ser orixinais e estar realizadas polo participante. 
Poderán facerse mediante toma directa ou ben tratadas e 
trucadas por ordenador ou por calquera outro medio de 
revelado.

5. Na modalidade de Expresión Artística poderán participar 
os alumnos de todos os niveis. O traballo será individual. A 
folla será tamaño A3 (420x297 mm), e a técnica que se 
utilizará será de libre elección. A organización subministrará
as follas de papel. 

6. Na modalidade de Narrativa poderán participar os alumnos 
dos niveis “B”, “C”, “D”, “E” e “F”, mentres que na de Lírica só
poderán participar os niveis “C”, “D”, “E” e “F”. Os traballos 
deberán estar escritos en galego, e serán presentados 
mecanografados, en follas tamaño A4 (210x297 mm), 
escritos por unha soa cara, a dobre espazo e grampados, 
debendo entregar o orixinal e dúas copias ou fotocopias. 
Como máximo, cada traballo poderá ocupar tres páxinas. É
imprescindible tamén entregar unha copia en soporte dixital 
(formato Word).

7. Os traballos de narrativa, lírica e fotografía presentaranse 
nun sobre grande. Tanto neste sobre como nos propios 
traballos figurarán soamente o título, o nivel e a modalidade. 
Dentro deste sobre incluirase un sobre pequeno pechado 
que levará por fóra o título, o nivel e a modalidade e no 
interior unha tarxeta na que constará:

� Nome completo do autor
� Curso e idade
� Título do traballo 
� Nivel no que está incluído (A, B, C, D, E ou F)
� Modalidade (narrativa, lírica ou fotografía)

No caso de Expresión Artística, no reverso do debuxo, 
constarán os mesmos datos solicitados anteriormente (nome 
completo, curso e idade, título e nivel).

Os títulos dos traballos teñen que ser orixinais, e referentes 
ao lema do Certame.

8. Para os niveis A, B, C, D, E, nas distintas modalidades, 
haberá cinco preseleccionados, dous accésit por nivel e tres 
galardoados. Cada accésit recibirá un obsequio e un 
Diploma. Os tres gañadores por modalidade e nivel recibirán:

� 1º Premio: agasallo, cheque e diploma
� 2º Premio: agasallo, cheque e diploma
� 3º Premio: agasallo, cheque e diploma

O alumnado do nivel “F” que se presente ao Certame poderá
facelo nunha única modalidade.

Os premios poderán ser declarados desertos polo Xurado.

9. O prazo de entrega dos traballos rematará o mércores 4 de 
maio de 2011 ás 18:00 h.

10. O dictame do xurado darase a coñecer o 19 de maio de 
2011 ás 18.00 h. nun acto que se celebrará no Salón de 
Actos do Colexio.

11. Todos os traballos premiados serán publicados. Os traballos 
de pintura e fotografía serán expostos no centro.

CCCCONVOCATORIA DE  BASESONVOCATORIA DE  BASESONVOCATORIA DE  BASESONVOCATORIA DE  BASES

SANTIAGO DE COMPOSTELA, MAIO DE 2011 COMPAÑÍA DE MARÍA


