
                                                     
 

 
                           CONCURSO  GRAZAS PROFE, POR ESTARES AÍ 
             
 
Despois destes meses de confinamento, desde Escolas Católicas queremos renderlles unha pequena e 

merecida homenaxe aos nosos docentes. Para iso convocamos o concurso de debuxo: GRAZAS PROFE, 
POR ESTARES AÍ, dirixido a alumnado de Primaria e Secundaria, patrocinado polas editoriais: 

 ANAYA, EDEBÉ, EDELVIVES, SANTILLANA E SM 
 
Bases 

-O certame consta de dúas categorías: Primaria e Secundaria e poderá participar todo o alumnado destes 

niveis pertencente á rede de centros de Escolas Católicas. 

 
-O alumnado participante, baixo o lema GRAZAS PROFE, POR ESTARES AÍ, elaborará un debuxo no que 

se recolla dalgunha forma o traballo de acompañamento e docencia do profesorado neste tempo de 

confinamento debido á Covid19. 
 

-O formato será en folio branco/cartolina DN4 en orientación vertical. 
 
-Enviarase unha foto do traballo con boa resolución ao enderezo: comunicacion@escolascatolicas.es 

indicando nome e apelidos do autor ou autora, nome do colexio, curso que realizou o alumno/a este ano e 

número de teléfono. 
 

-Os autores terán que gardar o orixinal xa que, de resultar gañadores, solicitariámosllo para a 
elaboración dun cartel. 
 

-O prazo remata o 30 de xuño. 
 
-Haberá un gañador/a en cada categoría que recibirá uns airpods 2 de Apple, un cartel tamaño 80 x 60 
co seu debuxo e un lote de libros das editoriais patrocinadoras. 
 
-A resolución do xurado comunicaráselle ao colexio e ao autor/a e farase pública tanto na páxina web como 

no Facebook de Escolas Católicas o 10 de xullo. 

 

-Cos debuxos gañadores elaborarase un póster (un de Primaria e outro para Secundaria), que recibirá 
cada centro de Escolas Católicas en setembro do 2020 para a decoración do colexio e recordar así o 

labor do seu profesorado durante a pandemia. 

 
- O autor/a do debuxo gañador acepta estas bases e cédelle á Ferega-Ceca os dereitos da súa creación. 

 

-Os datos persoais dos autores son cedidos a Escolas Católicas que os empregará, unicamente, con fins 
educativos para promocionar o galardón na súa páxina web e nas redes sociais ou para difundilo nos 
medios de comunicación. 
 
-A decisión do xurado será inapelable. 
 
 
-A participación no concurso supón a aceptación das bases do mesmo. 


