
CONCURSO DE DEBUXO POLA IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES E A
LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

BASES

PRIMEIRA: OBXECTO

O  Obxecto  do  concurso  é  promover  a  igualdade  no  ámbito  familiar  e  social  dos
menores  empregando  o  debuxo  como  ferramenta  formativa  de  sensibilización  e
visualización.

SEGUNDA: PARTICIPANTES

O Concurso vai  dirixido a  todo o alumnado do CEIP  Francisco  López  Estrada de O
Barqueiro matriculados no curso 2020 – 2021

TERCEIRA: FORMATO. CARACTERÍSTICAS DOS DEBUXOS

Os  debuxos  deberán  ser  de  temática  sobre  igualdade,  corresponsabilidade  e
prevención da violencia de xénero. Deberán ser orixinais e inéditos e só se admitirá un
debuxo  por  cada  alumno/a,  realizado  en  folio  A4  nunha  soa  cara.  A  técnica  será
manual,  quedando prohibido o uso de recursos dixitais.

CUARTA: PREMIOS

Outorgaranse tres premios, un por cada categoría ou idade. Un premio para o debuxo
gañador do ciclo de E. infantil, un premio para o debuxo gañador da 1ª unidade de Ed.
Primaria e outro premio para o debuxo gañador da 2ª unidade de Ed. Primaria, que
consistirá nun lote de libros ou material escolar coa mesma temática que o concurso e
adaptado á  idade do gañador/a.  Así  mesmo,  outorgarase  un premio honorífico ao
persoal  docente  do  centro  educativo  pola  súa  participación  e  colaboración  no
concurso.  Posteriormente,  e  para  a  súa  publicidade  na  páxina  Web do  Concello  e
OMIX, cartelería, etc. pedirase a autorización por escrito, tanto do centro educativo,
como dos pais e nais ou titores/as legais dos nenos e nenas participantes. O Concello
resérvase o dereito a facer uso dos debuxos gañadores para empregalos nas campañas
de sensibilización e información das actividades relacionadas co fomento da igualdade
de xénero.



QUINTA: PRAZO E FORMA DE PRESENTACIÓN

O prazo para a realización dos debuxos será de 5 dias lectivos, dende o dia 8 de xuño
ate o día 14, tendo como data límite para a súa presentación o día 15 de xuño. 

Os  debuxos  deberán  estar  identificados  cun  título,  e  na  parte  posterior  do  folio
figurará o nome e apelidos e curso  do participante.

Deberán acompañar unha autorización asinada polo pai ou nai ou titores/as legais dos
menores (segundo o modelo que figura no Anexo I).

SEXTA: XURADO

O  xurado  estará  composto  por  persoal  do  Concello  e  do  centro  educativo,
preferiblemente con formación en  igualdade de xénero.

A decisión  do xurado será  comunicada  ao  acalde  do Concello,  que  será  o Órgano
competente para outorgar o premio aos nenos e nenas gañadores e a dirección do
CEIP

SÉTIMA: CRITERIOS DE VALORACIÓN

Os  criterios  polos  que  se  rexerá  o  xurado  para  a  valoración  dos  debuxos  son  os
seguintes:

- Imaxes positivas relacionadas coa Igualdade entre mulleres e homes
- A  mensaxe  que  transmiten  os  debuxos  contribuirá  á  visualización  da  loita

contra a violencia de xénero  
- A calidade técnica e artística
- O impacto social

OITAVA: ENTREGA PREMIOS

A entrega dos premios será realizada no centro escolar polo alcalde ou concelleiro en
quen delegue

A PARTICIPACIÓN NESTE CONCURSO SUPÓN A ACEPTACIÓN DESTAS BASES



Anexo I

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR NO CONCURSO DE DEBUXO POLA
IGUALDADE E CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO.

DATOS DO/A REPRESENTANTE LEGAL: 
Nome e apelidos: 
DNI: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

DATOS DO/A MENOR: 
Nome e apelidos: 
Idade: 
Curso: 

AUTORIZACIÓN

O/A representante  legal  antes  mencionado autoriza  a/o menor,  tamén
mencionado, a participar no concurso de Debuxo pola Igualdade e contra
a  Violencia  de  Xénero,  organizado  polo  Concello  de  Mañón  coa
colaboración do CEIP “Francisco López Estrada” de O Barqueiro.
Así mesmo, recoñece ter lido e aceptado as bases do concurso.

En……………………, a ……. de …………… de 2021

Asinado: ……………………………………………….……………………


