
 

 

PÁGINA 2 ANPA  CEIP ESTEIRO 

PARTICIPANTES 
Todos os nenos e nenas de 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de primaria CEIP Esteiro e as 
súas familias.  
 
PRAZO E MODO DE ENTREGA 
Dende o día 10 de novembro ata o 1 de decembro ás 14:00h. Entregaranse na 
oficina da Anpa. 
Presentarán un relato con letra impresa ou escrito a man con letra lexible. 
Poderán acompañar o relato dunha ilustración.  
 
Cada obra levará no encabezado o título do relato e o curso do seu  autor/a. 
NON levará ningunha firma ou identificación persoal. 
 
En todo caso, cada participante presentará un único relato orixinal. Non se 
admitirán  relatos xa publicados ou adaptacións de  obras coñecidas. 
 
A cada traballo se lle asignará un número e se rexistrarán os datos do autor/a 
no interior dun sobre cerrado co mesmo número de participación no exterior.  
 
EXTENSIÓN 
A extensión non será superior a dous folios por unha cara.   
 
TEMA 
O relato versará sobre terror o medo.  
 
FALLO E XURADO 
 
Integrado por profesorado do CEIP Esteiro e dos obradoiros realizados no marco 
do certamen así coma dun representante da AMPA. 
O fallo será inapelable. Darase a coñecer o día 11 de decembro. Unha vez 
dictado o fallo, abrirase o sobre co número da obra premiada, para coñecer quen 
é o gañador/a. 
 
PREMIOS 
Haberá un premio por cada categoría: 2º e 3º de Primaria, 4º e 5º de Primaria, 
6º de Primaria e Adultos. 
Farase entrega dun diploma a cada gañador/a e un cheque regalo valorado en 
50 € para canxear en librarías ou tendas de arte e manualidades colaboradoras 
coa Anpa Esteiro. 
A entrega de premios terá lugar o 15 de decembro ás 19:00h no CEIP Esteiro. 
Ademais todos os participantes recibirán un obsequio. Os debuxos e relatos 
gañadores serán publicados na revista editada polo colexio e se publicará tamén 
nun espacio na web da ANPA. 
 

A participación no concurso implica a total aceptación das presentes bases e o fallo 
do xurado, que é inapelable. 

 
 

 
 
 
 

BASES DO CONCURSO DE RELATOS CURTOS 
 


