
CONCURSO DE POSTAIS DIXITAIS DE NADAL
PARA O ALUMNADO MÁIS CREATIVO

Bases para participar. Curso 2022-2023

1. Obxecto da convocatoria.

O Concurso de postais de Nadal anima ao alumnado do CIFP Ánxel Casal-Monte

Alto a imaxinar, deseñar e crear a súa postal dixital para felicitar o Nadal.

2. Requisitos.

2.1. Poderá participar todo o alumnado do CIFP Ánxel Casal-Monte Alto matriculado

no curso 2022-2023.

2.2. A postal dixital cumprirá as seguintes características:

a) Será orixinal e inédita. 

b) De  incluír  algún  texto  (desexos  de  Nadal,  panxoliña,  lema,  poema,

lenda,...) estará redactado en lingua galega. 

c) Poderá presentarse en formato .pdf ou .jpg.

2.3. A participación no concurso é de carácter individual. Cada alumno ou alumna

pode presentar como máximo dúas postais.

2.4. O  alumnado participante  autoriza  á  utilización  da postal  dixital,  así  como a

información sobre a autoría e o ciclo formativo que cursa para a súa difusión con fins

educativos do centro e de dinamización da lingua galega a través da web, o correo

electrónico e as redes sociais do centro.

3. Presentación de solicitudes e documentación.

O  alumnado  participante  enviará  ao  enderezo  electrónico

edlg.cifp.anxel.casal@edu.xunta.gal os seguintes datos:  

1) Postal dixital (en formato jpg po pdf).

2) Nome e apelidos.

3) Teléfono de contacto.

4) Enderezo electrónico.

5) Curso, Ciclo e modalidade na que está matriculado.

4. Prazo de presentación.

O prazo remata o mércores 7 de decembro de 2022 ás 22:00 horas. 
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5. Selección e resolución.

5.1. Haberá unha única postal premiada. 

5.2. O Xurado estará constituído por unha persoa do Equipo directivo do CIFP Ánxel

Casal-Monte Alto e as persoas do Equipo de dinamización da lingua galega.

5.3. A persoa gañadora recibirá un correo electrónico coa comunicación do premio.

5.4. A postal premiada farase pública a través das vitrinas do centro, na páxina web

e nas redes sociais do CIFP Ánxel Casal-Monte Alto. 

6. Premio. 

A persoa  autora  da  postal  gañadora  recibirá  de  premio  un  altofante  sen  fíos

bluetooth. Ademais a postal gañadora será coa que o noso CIFP felicite o Nadal de

maneira institucional. 

Se na opinión do Xurado a calidade das obras así o requirise poderán outorgarse

accésits. O premio tamén poderá declararse deserto.

7. Observacións.

- Co feito  de participar  neste Concurso o  alumnado autoriza á publicación  da

postal e da súa autoría nas vitrinas e nas redes sociais do centro.

- A  participación  neste  Concurso  de  postais  dixitais  de  Nadal  implica  a  total

aceptación das súas bases.

Equipo de dinamización da lingua galega

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

A Coruña, 7 de novembro de 2022


