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Sinatura TELEFONO

8 de Marzo

Dia Internacional da Muller Traballadora

1.Nome de pila: famosa poetisa galega que da nome a unha 
rúa en Pontevedra.... 
5. Cantas mulleres viaxaron ao espacio exterior? 
8.  Movemento que defende a igualdade de dereitos entre o 
home e a muller 
15. Nome de pila: Gañou o Nobel da Paz en 2014 con 17 anos 
17.  (Ao rev.)  Olimpia Valencia convertiuse en 1925  na 
primeira muller m......a galega 
19. .María Wonenburger recoñecida matemática  galega 
naceu en... 
20.  Participacion equilibrada de homes e mulleres no poder e 
toma de decisions 
21. Completa: Temática do Salon do Libro de Pontevedra no 
2018: Mulleres de ... 

HORIZONTAIS VERTICAIS 

B. Imaxe estructurada e aceptada pola maioría das persoas como 
representativa dun determinado colectivo 
C. Apelido da escritora a que se adica este ano o Dia das Letras 
Galegas  
E. Mes no que se celebra o día internacional da Muller e a Nena na 
Ciencia 
F. (Ao rev.)  Cualidade que consiste en dar a cada un o que merece 
segundo os seus méritos ou condicións 
I. A primeira muller almirante naceu en …  
K.  Movemento  que defendia que as mulleres puideran votar. 
L. (Ao rev.)  Apelido. Primeira muller española en escalar o Everest 
sin axuda de osíxeno. 
M. Apelido: Sempre quixo ser avogada e disfrazada como home 
asistiu á Facultade de Dereito . Da nome a unha plaza en 
Pontevedra 
Ñ. Amelia Earhart foi a primeira muller en cruzar o Océano…  



 

8 de Marzo Dia Internacional da Muller Traballadora 
 

Estimadas FAMILIAS, 
Este ano queremos proporvos unha actividade para celebrar o Dia Internacional da Muller 
Traballadora.  

 Infantil e 1º de primaria trata de colorear e por nome as profesións en galego. 

 Desde 2º de primaria a 6º consiste na resolución dun encrucillado que nos levará a unha 
palabra agochada.  

BASES 
Os principal obxectivo deste concurso é por en valor o día internacional da muller traballadora mediante unha 

actividade en familia. 

1º Poderán participar todos os alumnos e alumnas matriculad@s no CEIP XUNQUEIRA 2 no curso académico 

2017/2018. 

2º Cada alumno só poderá participar unha vez, sendo motivo de exclusión @s participantes duplicados. 

3º Na resolución das actividades propostas deberán obrigatoriamente facer constar no espazo habilitado para o 

efecto, sendo motivo de exclusión a omisión, os seguintes datos: 

- Nome, apelidos e curso do alumn@ participante. 

- Nome e apelidos do titor/a legal 

- Teléfono de contacto 

- Firma de autorización de uso de datos e imaxe unicamente circunscrito ao desenrolo do concurso. O 

gañador@ publicarase no Facebook e no Blog da ANPA. 

4º Envío. Realizada a actividade poderase enviar polas  seguintes vías: 

- Depósito na caixa do correo da ANPA situado a entrada do colexio. 

- Envío escanado ou foto ao e-mail anpa.andaina@nontedurmas.org co asunto “Actividade Dia Internacional 

Da Muller Traballadora” 

- Envío de foto por whatsapp teléfono do ANPA ANDAINA 616.15.81.02 ten que ser perfectamente lexible 

5º O prazo de envío das actividades finalizará o 09 de marzo de 2018. 

6º Entre @s participantes das dúas categorías procederase do seguinte modo: 

- Infantil e 1º de primaria. Tod@s os que envíen a actividade en tempo e forma entrarán no sorteo. 

- 2º primaria a 6º. Entrarán no sorteo aquel@s que envíen correctamente resolto o encrucillado e a palabra 

oculta en tempo e forma.   

Unha vez rematado o prazo de entrega recontaranse as participacións recibidas asignándolle un número de 

entrada que servirá como base para o sorteo. Extraerase un número ao azar, o participante que teña asignado 

ese número será o agraciado. O proceso levarase a cabo nas dúas categorías.  

7º O premio será para o gañador/a de cada categoría un vale de 50 euros na librería Nobel.  

8º O sorteo levarase a cabo nun acto público o dia 6 de abril as 17.00 horas. En caso de non estar presente @s 

gañadores ou gañadoras contactarase por teléfono ata en tres ocasións, de non localizar o gañador/a 

realizarase un novo sorteo.  

9º A entrega dos vales comunicarase aos gañador@s retratándose o intre. 

10ºQuedan excluídos como posibles gañador@s @s fillos dos integrantes da xunta directiva da ANPA 

ANDAINA. 

11º A participación no concurso implica a aceptación das bases e a súa interpretación é potestade da 

organización do concurso. 

12º Os datos persoais incluídos neste concurso non serán comunicados ou cedidos a terceiros fora do 

desenrolo do concurso. O interesad@ poderá revogar o seu consentimento así como exercer os dereitos de 

acceso, rectificación, cancelación e oposición no enderezo de correo: anpa.andaina@nontedurmas.org 
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