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BASES DA CONVOCATORIA DO PROGRAMA EDUCATIVO “VIII CERTAME DE 
MONÓLOGOS CÓMICOS EN LINGUA GALEGA 2021” DA CONCELLARÍA DE EDUCACIÓN, 
MEMORIA HISTÓRICA, INNOVACIÓN, INDUSTRIA E EMPREGO

A Concellaría de Educación, Memoria Histórica, Innovación, Industria e Emprego, dentro 
dos programas educativos municipais “A Coruña Educa” do curso 2020/2021, cos 
obxectivos de potenciar a comprensión e a expresión oral, así como a creatividade e a 
espontaneidade na expresión oral do alumnado de ensino secundario en lingua galega, 
convoca o “VIII Certame de Monólogos Cómicos en Lingua Galega 2021”, dirixido ao 
alumnado de ESO, bacharelato e ciclos formativos de FP, coas seguintes bases:

1. PERSOAS DESTINATARIAS

1.1.Poderá participar no concurso o alumnado de educación secundaria, bacharelato e 
ciclos formativos de centros educativos situados no concello da Coruña.

1.2. Establécense tres categorías:

       Categoría A: alumnado de 1º e 2º cursos da ESO
       Categoría B: alumnado de 3º e 4º cursos da ESO
       Categoría C: alumnado de bacharelato e ciclos formativos de FP.

1.3. Cada centro docente poderá presentar o alumnado participante de maneira 
individual ou en grupos.

 
1.4. O alumnado que se presente individualmente representará un monólogo.

1.5. Cada grupo estará integrado por un máximo de tres persoas e representará un 
único monólogo.

2. CARACTERÍSTICAS DOS MONÓLOGOS

2.1. Os monólogos deberán versar sobre un dos seguintes temas:

 Categoría A: Mamá, papá, quero ser gamer / Os meus avós

 Categoría B: Os pais e nais e o Tik Tok / As locuras do confinamento 

 Categoría C: Festas en tempos do Covid / As vacinas e os superpoderes

2.2. Os monólogos terán unha duración máxima de cinco minutos; representaranse 
exclusivamente en lingua galega e deberán tratar un dos temas establecidos para cada 
categoría nestas bases.
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2.2. Os monólogos deberán ser “falados”, non lidos. O feito de ler parte ou a 
totalidade do monólogo será causa de descualificación inmediata.

2.3. Os monólogos non deberán conter linguaxe sexista, racista nin palabras 
malsoantes e deberán respectar a dignidade das persoas.

2.5. Os monólogos pasarán a ser propiedade do Concello da Coruña e poderán ser 
utilizados por este en campañas de promoción da lingua galega.

3. LUGAR E DATA DO CONCURSO

O concurso realizarase o venres 21 de maio de 2021, ás 18.00 h, no Auditorio do 
Centro Cultural “Ágora”
O alumnado concursante deberá presentarse no teatro na hora determinada pola 
organización.

4. INSCRICIÓN

4.1. O prazo de inscrición será do 22 de abril ao 14 de maio de 2021, a través da ficha 
específica do certame, que se atopa na web www.coruna.gal/educacion 

4.2. A solicitude debe conter, de xeito obrigatorio, os seguintes datos: nome e apelidos 
da persoa/s autora/s do monólogo, NIF/NIE/pasaporte, enderezo postal, teléfono e 
enderezo electrónico de cada participante, curso e centro no que estuda e título do 
monólogo. Nome, enderezo electrónico e teléfono do/da profesor/a coordinador/a.

4.2. O prazo para enviar os monólogos por enderezo electrónico a 
educacion@coruna.es finalizará o 14 de maio. No envío, deben figurar os seguintes 
datos: o título do monólogo, o nome e apelidos da/s persoa/s autora/s, a categoría na 
que participan e o centro educativo onde estudan.
No caso do alumnado que sexa menor de idade, achegarán ademais a autorización dos 
pais/nais ou titores legais do uso da imaxe.

5. O XURADO

5.1. O xurado do concurso terá a seguinte composición:

 dúas persoas monologuistas ou relacionadas co mundo das artes escénicas,
 unha persoa titulada universitaria en estudos de lingua Galega,
 unha persoa en representación do Concello da Coruña, que actuará como 

secretario/a, con voz pero sen voto.

http://www.coruna.gal/educacion
mailto:educacion@coruna.es
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5.2. O xurado valorará os seguintes criterios:

 orixinalidade do texto do monólogo,

 calidade lingüística, corrección e fluidez,

 dramatización do monólogo e

 axustarse ao tempo establecido nas bases para facer o monólogo. Valorarase 
negativamente exceder os cinco minutos establecidos como tempo límite.

5.3. O xurado emitirá o veredicto o mesmo día do certame. Este veredicto será 
inapelable.

6. PREMIOS

6.1. Todo o alumnado participante recibirá un diploma acreditativo da súa 
participación.

6.2. En cada categoría, haberá un primeiro e un segundo premios. 

6.2.1.As persoas clasificadas en primeiro lugar en cada categoría recibirán un diploma 
acreditativo da súa participación e dúas entradas de  dous espectáculos enmarcados 
no ciclo cultural promovido polo Concello da Coruña no último semestre do ano. 

6.2.2. As persoas clasificadas en segundo lugar en cada categoría recibirán un diploma 
acreditativo e dúas entradas dun espectáculo enmarcado no ciclo cultural promovido 
polo Concello da Coruña no último semestre do ano.

6.2.3. As entradas poderán ser recollidas nos despachos de billetes do IMCE (Forum 
Metropolitano ou Ágora) co documento acreditativo do premio xunto co DNI das 
persoas premiadas.

7. A participación neste certame implica a aceptación destas bases.
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Para a promoción do certame tamén se convoca o:

IV OBRADOIRO DE INTRODUCIÓN Á INTERPRETACIÓN DE MONÓLOGOS CÓMICOS

O alumnado de ESO, bacharelato e ciclos formativos de grao medio de FP interesado en 
participar no certame, poderá asistir a unha acción formativa dirixida por un/a 
especialista na materia. 

O obradoiro de introducción á interpretación de monólogos cómicos desenvolverase 
mediante videoconferencia en horario de 17:00 a 19:00 horas. Haberá dúas datas 
de celebración, o 8 e o 9 de maio. As persoas interesadas terán que elixir na ficha de 
inscrición o día que prefiren asistir. 

Este  obradoiro ten coma obxectivos axudarlle ao alumnado a pulir os seus textos e 
mellorar a súa interpretación cómica. Baixo a dirección dun /unha cómico e/ou guionista 
(ainda por determinar) traballaranse os seguintes contidos:

 técnicas básicas para escribir comedia;
 estrutura do “gag”;
 formas de mellorar un texto cómico;
 como interpretar un texto cómico de xeito natural;
 regras non escritas en comedia e como rompelas; e
 trucos e experiencias persoais para actuar diante do público

A inscrición é voluntaria e de balde.

O prazo de inscrición abrirase do 21 de abril ata o 14 de maio de 2021, a través da ficha 
específica do obradoiro (que se atopa na web www.coruna.gal/educacion), cubrindo os 
seguintes datos: nome e apelidos, NIF/NIE, idade, teléfono e correo electrónico, centro 
educativo, nivel, curso e grupo. No caso do alumnado que sexa menor de idade, 
achegarán ademais a autorización dos pais/nais ou titores legais.

http://www.coruna.gal/educacion

