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Benqueridas familias: 

Remataremos os obradoiros e actividades de Nadal na biblioteca co CONCURSO DE FELICITACIÓNS DO NADAL 

TEMA Responderá ao lema do curso: "O sabor da felicidade" e relacionarase co Nadal. 

DATA E HORARIO: xoves 30 de novembro de 17:45h a 18:45h 

LUGAR Biblioteca do colexio. 

MATERIAL A EMPREGAR  

 O material base para a creación das felicitacións será cartolina, nun formato A5 (medio folio).  

 Poderase empregar calquera material para a elaboración das postais (pintura, rotuladores, teas, papeis de 

cores, ...). Evitarase o emprego de purpurinas.  

 Cada participante traerá o material que precise para a elaboración da súa creación.  

 O centro e a ANPA achegarán algúns recursos auxiliares como cartolinas, pinturas, ceras ou tesoiras. 

ENTREGA DAS CREACIÓNS  

 Recollerase unicamente un traballo por participante.  

 As postais iranse recollendo a medida que os participantes as vaian rematando, sendo a hora límite as 

18:45h.  

 Non se admitirán as felicitacións que non se entreguen no prazo acordado e/ou non respecten o formato e 

temas indicados.  

 O nome do participante, a categoría e, no seu caso, o curso, deberán indicarse no reverso da felicitación. 

CATEGORÍAS e condicións particulares 

 Infantil  

O alumnado de Infantil deberá vir acompañado dun adulto, quen o acompañará e guiará na realización dos 

seus traballos.  

 Primaria  

Non teñen condicións particulares.  

 ESO e Bacharelato  

O alumnado de ESO e Bacharelato deberán entregar na biblioteca os seus traballos na data e horas indicados 

anteriormente. Polo tanto, poderán realizar os seus traballos na casa.  

Admítense felicitacións electrónicas que se deben remitir a salesianosanpa@gmail.com, nalgún dos 

seguintes formatos: jpg, pdf, png.  

Teñen como límite para a súa presentación as 18:45h do día 30 de novembro.  

XURADO  

 Estará formado por un representante das familias, un representante do profesorado, un representante da 

ANPA e un representante do PAS.  

 xurado valorará a creatividade, a técnica, a dificultade, a realización e o esforzo. 

PREMIOS  

 Entregarase un premio por categoría que será acorde coa idade do concursante premiado. 

 A entrega de premios realizarase por categorías, no seu correspondente Festival de Nadal.  

 A reprodución de todas as tarxetas participantes colgarase no blog da ANPA por categorías.  

 As felicitacións quedarán expostas na portería do colexio. 

 

Agardamos a vosa participación e a dos vosos fillos. 

 

Xunta Directiva ANPA 
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