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1. OBXECTO

 
Organizar o Concurso de Decoración Navideña Sostible dirixido a tódolos cursos

do IES Chan do Monte cos seguintes fins:
 

� Dinamizar a participación activa do alumnado na busca dos bens inmateriais
que nos conforman como individuos: protexer as tradicións, o medio ambiente..

 
� Recuperar figuras tradicionais navideñas de distintas culturas, tales como o

Apalpador, os Yule islandeses, San Nicolás, Papá Noel, etc.
 

� Colaborar en infundir un ambiente decorativo navideño baseado en valores
como o traballo en común e a cooperación.

 
� Fomentar o uso de materiales reciclables como recurso educativo para a

transformación do espazo que habitamos.
 

� Sensibilizar sobre o problema dos residuos e da importancia da reciclaxe.
 

� Potenciar o traballo en comunidade para ter un entorno máis amable e máis
sostible
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2. DESCRIPCIÓN

Cada curso deberá adornar a porta da súa aula con motivos navideños, incluíndo
exemplos de diversas tradicións do mundo. Os adornos deberán terse realizado con

material reciclado na súa meirande parte.
 

3. MATERIAIS EMPREGADOS
Os materiales empregados para a decoración deberán ser principalmente materiais

reciclados, tendo  liberdade en canto á técnica e o estilo.
 

4. CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN
A montaxe e a desmontaxe dos elementos decorativos será realizada polos alumnos de

cada aula. A colocación dós adornos farase do 12 ó 19 de decembro. Os elementos
decorativos navideños deberán permanecer expostos durante o período establecido, ata
que o xurado elixa a porta gañadora. O fallo emitirase o día 20 de decembro e farase

a entrega do premio.
 

5. XURADO
O Xurado estará formado por un membro da Dirección, catro alumnos,

catro profesores e a coordinadora da Biblioteca.
O Xurado visitará as decoracións navideñas das aulas participantes o

día 19 de decembro. O día 20 de decembro ás 11:00 a.m.
farase público o fallo e entregaranse os premios na

Biblioteca do IES Chan do Monte.
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6. VALORACIÓN

       Para a valoración dos elementos decorativos navideños de cada porta,
 o Xurado terá en conta os seguintes criterios:  

                  a) Correcta tipoloxía de materiais reciclados empregados: 40%  
                             b) Deseño e orixinalidade: 30% 

                       c) Fomento dós valores inmateriais, as tradicións, o respeto ó medio
ambiente: 15% 

                       d) Contido didáctico do proxecto: fomento do traballo colaborativo, 
                             fomentando a igualdade e o respeito, valorando as habilidades de

cada membro do grupo: 15% 
 

 O Xurado valorará ás decoracións deseñadas e emitirá una puntuación de cada uns
dos criterios, resultando gañadoras aquelas que obteñan maior puntuación. O fallo do
Xurado será inapelable, e poderá quedar deserto ou repartir de diferente xeito os
premios, se así se acorda.  O Xurado establecido ó efecto resolverá calquera incidencia
que poidese xurdir durante o concurso e terá plena potestade para interpretar as
presentes bases. O Xurado visitará as decoracións navideñas das aulas participantes o 
 día 19 de decembro. O día 20 de decembro as 11:00 a.m. farase público o fallo e
entregaranse os premios na Biblioteca do IES Chan do Monte.

 
7. PREMIO

O curso gañador recibirá como premio un día de convivencia que inclúe: 
 Visita guiada á Cidade da Cultura, para desfrutar dá excepcional exposición 

Galicia, un Relato no Mundo.
 Autobús para o desprazamento

 


