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PANDIVISYONG MEMORANDUM 
Big. 188, s. 2017 

Sa mga: CID at SOOD Focal Persons 
Punongguro 
Pansamantalang Punongguro 
Ulongguro/Puno ng kagawaran 
Pansamanta]ang Pono ng Kagawaran 
Mga Guro/ Tagapagsanay 

Mu]a kay: 
.a� Q,2;.A..--· � 

EDITHA M. ATENDIDO !vJ 

Paksa: 

Petsa: 

Pansamantalang Tagapaman'ihala ng mga Paaralan 
Tanggapan ng Tagapamanihala ng mga Paaralan 

PANDIVISYONG PISTA NG MGA TALENTO SA FILIPINO 2017 

26 Hui yo 20 l 7 

1. Alinsunod sa Memorandum Pangkagawaran Blg. 58, s. 2017 at Memorandum Panrehiyon Blg.
297, s. 2017, sa pagsasakatuparan ng Pampangulong Proklamasyon Big. 1041, s. 1997, ang
Divisyon ng Lungsod ng Imus ay nagtakda ng mga gawain kaugnay sa pagdiriwang ng Buwan ng
Wikang Pambansa sa ika- 1 - 31 ng Agosto 2017. Ang tema sa pagdiriwang na ito ay " Filipino:
Wikang Mapagbago"

2. · Ang layuning sa pagdiriwang ay ang mga sumusunod:.
2.1 ganap na maipatupad ang Pampanguluhang Proklamasyon 1041, s. 1997 
2.2 makapagpalalim ng konsepto at kaparaanan upang lalo pang maipagmalaki ang 

pambansang wika - ang wikang Filipino 
2.3 makalinang ng mga talino at kakayahan sa pamamagitan ng mga gawaing saliksik 

upang maiangat ang kultura, pilosopiya at lohikang pangwika - Filipino 

3. Ang lingguhang paksa sa loob ng isang buwang pagdiriwang ay ang mga sumusunod:
3.1 Wikang Filipino, Susi sa Pagbabago;
3.2 Pangangalaga sa Wikang katutubo, Pagpapayaman sa Wikang Filipino;
3 .3 Wikang Filipino: Wika ng Maka-Filipinong Saliksik; at
3.4 Pagsasalin, Mahalaga sa Bago at Mapagbagong Karunungan.

4. Ang bawat paaralan ay may kalayaang magplano ng kanilang programa subalit inaasahang
mabigyan ng pansin ang mga patimpalak na inihanda ng divisyon para sa paghahanda sa mas
mataas na kompetisyon. Inaasahan ang pagsusumite ng ulat-naratib o dokumentasyon ng
lSmagawang mga gawain.

5. Ang Pandivisyong Pista ng mga Talento ay gaganapin sa Alapan I Elementary School sa ika- 3 ng
Nobymbre 201 7 ,sa ganap na ika- 8 ng umaga hanggang ika- 5 ng hapon.
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Inklosyur Blg. 1 Pandivisyong Memorandum Blg. ______J s. 2017

MGA P AN
U

NTUNAN PARA SA PANDIVISYONG PISTA NG MGA TALENTO SA FILIPINO 

A. Madulang Sabayang Big- Say- Wit ( Bigkas- Sayaw- Awit )
1. Ang madulang Sabayang Big- Say- Wit ay lalahukan ng mga mag-aaral ng isang paaralan na

magmumula sa Baitang 5 at 6.
2. Ang pangkat ay bubuuin lamang ng 20-25 bata (maximum)
3. Maaaring gumamit ng uniporme ng paaralan. Kung magkakaroon ng kostyum, ito ay dapat

na mula sa indigenous materials. Hanggat maaari ay iwasan ang mamahaling kasuotan.
4. Pitong minuto Iamang ang Iaan sa bawat pagtatanghal ng mga kalahok. Ang Ialampas sa

pitong minuto ay magkakaroon ng kabawasan sa kabuuang marka mula sa average na marka
ng mga hurado. Hindi kasama ang entrance at exit sa pitong minuto.

5. Ang paglalapat ng tunog ay dapat na may kaugnayan sa piyesa, Pinahihintulutan ang
pagsingit ng mga "adlib" subalit hindi ito dapat makaapekto sa ideya at nilalayon ng piyesa,
sakop ng pitong minuto ang mga isisingit na adlib.

6. Dapat na makita ang Bigkas, Awit at Sayaw (sangkap ng timpalak) habang binibigkas ang
tula. Maaaring orihinal ang tono ng awit o mula sa mga tunog na awit OPM. Hindi pwedeng
mula sa banyagang awit ang melodiya o tono.

7. Ang timpalak ay huhusgahan batay sa mga sumusunod na pamantayan:

a. lnterpretasyon (linaw ng bigkas at indayog)

b. Hikayat (damdamin at emosyon)

c. Sangkap teknikal (lapat ng tunog/musika at disiplinang

Pang-entablado) 

d. Dating sa mga manonood

Kabuuan 

60% 

20% 

15% 

5% 

100% 

8. Bawal ang rnga PRAPS at ILA W. Babawasan ng limang puntos (5% mula sa average na
iskor ng mga hurado) ang sinumang kinatawan na maglalagay ng praps at ilaw sa oras ng
pagtatanghal. (Sumunod po tayo para walang maging problema ). Makabubuting alamin ang
pagkakaiba ng praps at kasuotan

B. Sayaw Interpretasyon
1. Bubuuin ang mga mananayaw ng mga mag-aaral mula sa ika-7 hanggang ika-9 na baitang ng

paaralang sekundarya.
2. Ang awit na gagamitin sa sayaw interpretasyon ay ang "Narito Ako" (orihinal na bersyon ni

Regine Velasquez).
3. Maaaring magkaroon ng adlib sa awit subalit hindi dapat maapektuban ang konsepto nito.

Ang sayaw ay dapat na tumagal lamang ng limang (5) minuto. May kabawasang 5% mula sa
score average ng mga hurado ang pangkat na hindi makasusunod sa minutong nabanggit.

4. Hindi maaaring ibahin ang bersyon ng awit.Sundin ang mga nakatala sa bilang dalawa.
5. Ang mga mananayaw ay huhusgahan gamit ang mga sumusunod na pamantayan:

a. Pagtatanghal at lnterpretasyon

b. Koryograpi/ konsepto/nalikhang kwento
c. Disiplina at hikayat sa manonood

Kabuuan 

60% 

30% 

10% 

100% 

6. Ang kasuotan ay dapat na nababagay sa awit Hindi maaari ang mamahaling kasuotan,
iminmnungkahi na ito ay nagmula sa mga indigenous materials.

7. Bawal ang mga praps at ilaw. Ang sinumang magiging kalahok ay hindi pahihintulutang
gumamit ng praps at ilaw.Batay sa napagkasunduan, babawasan ng limang (5) puntos (5%
mula sa aveage score ng mga hurado ), ang siumang kinatawan/ kalahok na gagamit ng praps
at ilaw sa oras ng pagtatanghal. (Sumunod po tayo para wala tayong problema).
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