
 

 

 

 

 

 

BASES DO CONCURSO 

 

1. OBXECTO e TEMATICA DO CONCURSO 
O obxecto é a participación de tódolos membros pertencentes a ANPA Vila do 
Arenteiro  nun concurso de chirigotas de entroido. 
A temática das cancións será  de carácter libre, non será preciso que se acompañen de 
música e as letras das mesmas serán revisadas antes de ser aceptadas para concursar. 
2. PARTICIPANTES 
Poderá participar no concurso calquera persoa membro do ANPA Vila do Arenteiro, 
entendendo por membro do ANPA calquera alumno matriculado no centro durante o 
curso 2012-2013 que pagase a cuota da asociación. 
3. PRAZOS 
A data  límite de inscripción para o concurso é: 7 de febreiro de 2013 ás 12:00 a.m. 
As 17:00 do mesmo día e unha vez revisadas as letras das cancións comunicaraselle os 
participantes a súa inclusión ou exclusión do citado concurso. 
4. PRESENTACIÓN DAS PROPOSTAS 
As propostas de cancións a concurso entregaránse ós tutores por escrito. 
Incluiránse tamén os seguintes datos: 

- Nome da Chirigota 

- Nº de participantes na mesma 

- Nome e apelidos de tódolos participantes. 

- Curso ó que pertencen 
5. TIPO DE CONCURSO 
O concurso desenvolverase nunha única fase na que os inscritos no concurso actuarán 
no Festival de Entroido que se celebrará no colexio o día 08 de febrero de 2013. 
6. XURADO DO CONCURSO 
O xurado estará composto por: 

- A directiva da ANPA asistente ó festival. 

- Tres representantes dos profesores. ((2 de Primaria e 1 da ESO) 

- Tres representantes dos alumnos (2 de Primaria e 1 da ESO) 
7. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Valorarasen os seguintes aspectos: 

- Letra da canción: divertida, orixinal,….  
- Posta en escena e Disfraces 
- Calidade e presencia no escenario 



8. ORDEN DE PARTICIPACIÓN 
A orde de actuación  establecerase por sorteo. 
9. PREMIO 
 Concederáse un único premio para a chirigota gañadora, e diploma de participación os 
tres primeiros. 
O premio entrégarase o mesmo día do festival. 

----------------------------------------------------------- 
 
AS BASES DO CONCURSO ESTARÁN A DISPOSICIÓN DE TODOS EN :. 

 No tablón de anuncios da ANPA na entrada do cole. 

 No blog da asociación: http://anpaviladoarenteiro.blogspot.com.es/ 

 No Facebook da asociación ANPA Vila do Arenteiro. 

 Na páxina web www.juansanmartin.net 
 
Para calquera consulta, pode poñerse en contacto coa organización no correo 
electrónico: anpaviladoarenteiro@gmail.com 
 
 
 
 

A Directiva da ANPA Vila do Arenteiro 

http://anpaviladoarenteiro.blogspot.com.es/
http://www.juansanmartin.net/
mailto:anpaviladoarenteiro@gmail.com

