
 
 
 
 
 
 

 

PARTICIPACIÓN: 
1. Poderán participar todos aqueles equipos compostos por 2 ou 3 membros como máximo e 

sempre de distintos niveis cada un dos compoñentes. 
2. Cada equipo deberá formalizar a súa inscripción na Olimpiada, na Biblioteca do Centro, cubrindo 

unha ficha de participación e poñendo nome ao seu equipo. 
3. A inscrición de equipos poderase facer en calquera momento, antes ou durante a Olimpíada. 

(Canto máis se tarde, máis vantaxe levarán os outros equipos). 
FASES: 

4. Este ano a Olimpiada constará de dúas fases:  
1ª Fase: 9 marzo ao 1 de Abril (4 semanas aproximadamente) 

“A pregunta do día” 
“O preguntón do Venres” 

2ª Fase: 27 de Abril ao 8 de Maio (2 semanas) 
“Investigando con Margarida” 

PREGUNTAS: 
5. “A pregunta do día”: Os luns e os  mércores de cada semana, ás 11:30 h., colocarase no 

taboleiro da entrada á Biblioteca unha pregunta de cultura xeral. 
6. Os equipos terán 48 horas para contestar á pregunta, nese tempo poden consultar calquera libro 

que desexen. Os profesores-as non deben resolverlles a pregunta, como única axuda poden 
orientalos sobre o tipo de libros a consultar. 

7. O equipo que resolva a pregunta e entregue a contestación correcta por escrito na Biblioteca, 
antes das 48 horas, gañará un punto, se esta non fora correcta, perderían un punto.  

8. “O preguntón do Venres”: Os Venres ás 11:15 h., un dos membros de cada equipo pasará 
pola Biblioteca do centro a recoller “o preguntón do Venres” consistente nun enigma, que para 
resolvelo haberá que respostar varias  preguntas. Coas respostas correctas gañaranse 3 puntos, se 
non fora correcta, non se perderían puntos.  

9. “Investigando con Margarida”: Luns 27 de Abril e Luns 4 de Maio, un dos membros de 
cada equipo pasará pola Biblioteca do centro a recoller o cuaderniño das preguntas. 

10.  Cada equipo terá de tempo ata o venres (os 5 días da semana) para respostar ás preguntas do 
cuaderniño. Cada cuaderniño correcto sumará 5 puntos. En ningún caso haberá pérdida de puntos. 

RESPOSTAS: 
11. As respostas a calquera pregunta serán introducidas na caixa que para tal efecto estará situada 

na Biblioteca. 
12. Só se aceptará unha resposta por equipo a cada pregunta. No caso de aparecer máis respostas 

por pregunta e por equipo non se concederían puntos. 
PUNTUACIÓNS: 

13. O xurado publicará a contestación correcta á pregunta e os nomes dos  equipos gañadores do 
punto ou puntos no corcho da entrada da Biblio. 

14. Se o xurado detecta algún tipo de axuda descalificará ao equipo concursante. 
15. En caso de reclamación, esta entregarase por escrito na Biblioteca antes das 12:00 do día seguinte 

á publicación da resposta motivo da citada reclamación. 
16. O equipo que ao final acade máis puntos será o gañador do concurso. Recibirán premio os tres 

primeiros equipos clasificados. 
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