
 

1) Poderán participar: alumnos/as de Infantil, Primaria, ESO e Bacharelato que 

sexan socios das ANPAS asociadas a esta Federación.  
 

2) Categorías e premios: (un premio por categoría)  
 

a) Educación infantil                                              –Diploma e cheque de 50 euros 

b) Primeiro ciclo de educación primaria (1º e 2º)   –Diploma e cheque de 50 euros 

c) Segundo ciclo de educación primaria (3º e 4º)  -Diploma e cheque de 50 euros 

d) Terceiro ciclo de educación primaria (5º e 6º)  –Diploma e cheque de 50 euros 

e) Primeiro ciclo de ESO (1º e 2º)                         –Diploma e cheque de 60 euros 

f) Segundo ciclo de ESO (3º e 4º)                        –Diploma e cheque de 60 euros 

g) Bacharelato (1º e 2º)                                         –Diploma e cheque de 70 euros 

 

3) Cada colexio poderá envíar ata dúas postais por categoría, sempre con motivos 

do Nadal, e cun tamaño máximo tipo folio DIN-A4, debendo figurar no reverso 

de forma clara, o selo do centro e o nome e curso do alumno. Estas postais 

deben ser realizadas no colexio e poderán ir montadas en cartulina. Poden ser 

debuxos ou manualidades. 
 

4) As postais remitiranse por correo electrónico escaneadas de xeito individual 

especificando claramente no nome do a r qu i v o  o  nom e  do  centro e a 

categoría (a modo de exemplo: Carmelitas_2EP) ao correo 

postales_navidad@anpasourense.org, antes das 14:00 horas do venres 18 de 

decembro de 2020. 
 

5) O xurado: estará formado por un membro de cada unha das ANPAS 

federadas, e reunirase virtualmente o día 11 de xaneiro de 2021. Cada 

membro do xurado escollerá tres postais por categoría que en ningún caso  poden 

ser do seu centro escolar. Posteriormente dentro das seleccionadas se votará 

unha postal por categoría repectando sempre non elixir as do seu colexio.  
 

6) Entrega de premios: terá lugar na semana do 11 o 15 de xaneiro de 2021, 

e será organizado polo colexio que máis premios obteña.. En todo caso, queda 

supeditado as normas establecidas polas autoridades sanitarias nese momento.  
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