
Poderán participar no concurso todos aqueles nenos e nenas matriculados no CPI Plurilingüe dos Dices.
Os relatos deberán encadrarse dentro do xénero de medo e terror.
Haberá tres tipoloxías de relatos:

Relato Escrito
Banda Deseñada ou Cómic
Relato Oral ou Dramatización.

RELATO ESCRITO:
En E. Infantil poderán presentarse por clases. En Primaria, poderán presentarse por parellas ou individualmente.
Extensión: non teñen extensión concreta, axustarase as características do relato e do alumnado.
Identificación dos traballos: deberán ter unha portada onde deberá figurar o título do conto, o nome dos autores/autoras, así coma o curso.
Valorarase a orixinalidade dos relatos  e a coherencia nas narracións.
Penalizarase a mala presentación e as faltas de ortografía. 
Os relatos escritos entregaránse ao titor/a ou profesor/a responsables do curso ou da área. 

BANDA DESEÑADA (CÓMIC):
En todas as etapas poderánse presentar por equipos ou individuais.
Extensión dos cómics: Infantil non teñen extensión concreta. Primaria: a extensión mínima será de 4 páxinas (incluida a portada) e a
máxima de 15 páxinas.
Identificación dos traballos: Na portada figurará o título da historia, o nome dos autores/autoras, así coma o curso.
Valorarase a orixinalidade dos relatos, a coherencia nas narracións e a calidade dos debuxos (segundo o nivel).
As bandas deseñadas entregaránse á Responsable da Biblioteca.

RELATO ORAL OU DRAMATIZACIÓN:
En todas as etapas poderánse presentar por equipos ou individuais.
Tipoloxía dos traballos: Dramatizarase un relato xa existente ou de invención propia, coa axuda de todo tipo de elementos sonoros e
musicais.
Identificación dos traballos:  grabaranse en video ou documento sonoro. O formato pode ser .avi, .mov ou similar. O arquivo identificarase
cos nomes dos autores/autoras e o curso. Ao comezo da dramatización, deberase identificar o relato que se dramatiza, no caso de non ser
orixinal.
Valorarase a calidade da dramatización, a expresividade oral e o emprego de elementos sonoros e musicais.
Os relatos orais ou dramatizacións, entregaránse á profesora de Música da  etapa nun pendrive.

ENTREGAS: A data de entrega límite será o día 30 de Novembro, MARTES.
XURADO: Estará formado polo profesorado do curso, ou área responsables e calquera outro profesorado voluntario.
So se poderá elexir un traballo por categoría.
Os traballos DEBEN ser orixinais (salvo no caso das dramatizacións). 
O xurado poderá deixar deserto algún premio pola escaseza de traballos ou a baixa calidade dos mesmos.
Os premios entregaránse o último día de clase do trimestre
CATEGORÍAS:
INFANTIL: Unha por aula e unha por tipoloxía de traballo (Relato escrito, Banda deseñada e Dramatización)
PRIMARIA: Unha por ciclo e tipoloxía de traballo. (12 categorías)
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                - 1º Ciclo (1º e 2º) : Relato escrito, Banda deseñada e Dramatización.
                - 2º Ciclo (3º e 4 º): Relato escrito, Banda deseñada e Dramatización.
                - 3º Ciclo (5º e 6º): Relato escrito, Banda deseñada e Dramatización.
                - Inglés : Relato escrito, Banda deseñada e Dramatización.

8º CONCURSO DE
RELATOS DE TERROR

(Infantil e Primaria)

ORGANIZA:   BIBLIOTECA DO CPI  PLURILINGÜE DOS DICES


