
 

 

 

IMAXES PARA A IGUALDADE E A PREVENCIÓN DA 

VIOLENCIA DE XÉNERO 

CONCURSO SOBRE COOPERACIÓN NA PROMOCIÓN DA 

IGUALDADE E A PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO 

ENTRE O ALUMNADO DAS EUROCIDADES CHAVES-VERÍN, 

MONÇÃO-SALVATERRA E VALENÇA-TUI. 
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

A cooperación é a relación entre determinados axentes que comparten un obxectivo común e que 

colaboran para acadalo. A Cooperación internacional é aquela na que dous ou máis países, 

organismos ou organizacións da sociedade civil buscan alcanzar metas de desenvolvemento comúns. 

Na Unión Europea UE, os países cooperan para alcanzar aquelas metas que afectan ao conxunto da 

cidadanía europea, por exemplo, cooperan para a redución da desigualdade existente entre as persoas 

que viven en diferentes rexións da UE. 

EUROCIDADES 

As Eurocidades son entidades formadas por dous municipios que teñen proximidade física pero que 

están situadas en países diferentes. Por exemplo, unha en España e a outra en Portugal, como é o 

caso das Eurocidades Chaves-Verín, Salvaterra-Monção e Tui-Valença.  

A vida neses municipios tende a ser común ao marxe das fronteiras, porque se trata de veciñas e 

veciños. Nese sentido, as Eurocidades pretenden ser novos modelos de cooperación europea no 

ámbito local, que institucionalizan a cooperación xa efectiva na vida real das persoas para contribuír 

e reforzar a cohesión económica e social dos respectivos territorios en ámbitos como cultura, deporte, 

educación, entretemento, patrimonio, turismo,...  

IGUALDADE DE XÉNERO 

Principio que concede idénticos dereitos a todas as persoas, con independencia de se son mulleres 

ou homes. É a capacidade real de mulleres e homes para escoller como queren vivir e para desenvolver 

libremente e de forma segura os seus proxectos de vida. 

Na nosa sociedade as leis din que mulleres e homes somos iguais. Mais na realidade (na escola, na 

rúa, na casa,...) isto non ocorre. Ao nacer, asígnanse características e roles/tarefas diferentes a nenas 

e nenos, mulleres e homes, e derivado diso trátase a nenas e a nenos, mulleres e homes de forma 

desigual e incluso se discrimina directa e indirectamente ás mulleres por ser mulleres (cobran menos, 

espérase que se encarguen das crianzas, etc.). 

PROMOCIÓN DA IGUALDADE DE XÉNERO 

Actuacións destinadas á transformación da sociedade na que vivimos para fomentar a igualade real 

entre mulleres e homes. 

VIOLENCIA DE XÉNERO 

Aquela violencia que se exerce contra as nenas, rapazas e mulleres polo so feito de selo. É a expresión 

máxima da desigualdade entre mulleres e homes.  

Calquera acto violento ou agresión sobre as mulleres que teña ou poida ter como consecuencia un 

dano físico, sexual ou psicolóxico, incluídas ameazas, coaccións ou privacións arbitrarias da liberdade, 

tanto se se producen na parella como noutros espazos. 

PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO 

Actuacións destinadas á evitar a aparición e a tolerancia de conductas violentas dos homes sobre as 

mulleres. 
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BASES DO CONCURSO 

Concurso en liña de proxectos plásticos para reflexionar sobre a importancia da cooperación entre os 

territorios de Galicia e do Norte de Portugal na promoción da igualdade e a loita contra a violencia 

de xénero.  

Este concurso forma parte do Proxecto 0101_GNP_AECT_1_E (INTERREG ESPAÑA-PORTUGAL, 

Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal), e está promovido pola 

Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia.  

PARTICIPACIÓN 

Poderán participar alumnas e alumnos de 2º da ESO  a 2º de bacharelato ordinario que: 

- teñan cumpridos os 13 anos a 30 de setembro de 2019; 

- que cursen os seus estudos nalgún dos seguintes centros educativos: 

 

 CENTROS EDUCATIVOS 

EUROCIDADE Galicia Norte de Portugal  

Chaves-Verín IES Xesús Taboada Chivite 
Escola Secundária Fernão de 

Magalhães 

 

Monção-Salvaterra 

Valença-Tui 

IES San Paio 

IES Indalecio Pérez Tizón 

Escola Secundária de Monção 

Escola Básica e Secundária de 

Valença  

TEMÁTICA DOS PROXECTOS  

Os proxectos presentados deberán tratar directa ou indirectamente a cooperación entre Galicia e o 

Norte de Portugal (cooperación entendida en sentido amplo: das administracións, da cidadanía, das 

familias etc.) e xirarán en torno a un dos seguintes eixos temáticos: 

 A promoción da igualdade entre mulleres e homes. 

 A prevención da violencia contra as mulleres e as nenas.  

OBRAS 

Poderán presentarse a concurso proxectos en formato dixital de fotografía, fotomontaxe, carteis, 

debuxos ou outro tipo de imaxes.   

As persoas poderán participar individualmente ou en grupos (máximo 4 persoas). Cada candidatura 

(individual ou grupal) poderá presentar un único proxecto. As persoas participantes só poderán 

participar dunha candidatura (individual ou grupal).  

Os traballos deberán ser orixinais e inéditos. No caso de presentar fotomontaxes, carteis etc., é 

responsabilidade das persoas participantes asegurarse de que non existan dereitos a terceiros nas 

imaxes utilizadas.  
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Cada proxecto presentado deberá incluír: 

 Título/lema. 

 Unha imaxe en formato dixital, podendo ser fotografía, fotomontaxe, cartel, debuxo ou outro 

tipo de imaxes.  

 Unha breve explicación/xustificación do proxecto, escrita en lingua galega ou portuguesa e 

cunha extensión máxima de medio folio (Arial 11, espaciado 1.5, marxes 2.5). 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

Os proxectos serán presentados en formato dixital, a través de Instagram e de correo electrónico. O 

proceso de participación será o seguinte: 

1. Elaborar unha imaxe propia  (pode ser fotografía, fotomontaxe, carteis, debuxos ou outro 

tipo de imaxes...) sobre a temática escollida. 

2. Seguir por Instagram o perfil @xuntaigualdadepoctep e, posteriormente, aceptar o dito perfil 

como seguidor/a. Isto permitirá a correcta visualización dos proxectos por parte do xurado, 

incluso cando o perfil de Instagram utilizado estea configurado como privado. 

3. Redactar unha publicación en Instagram que inclúa: 

a. A imaxe propia elaborada. 

b. O título/lema do proxecto. 

c. O hastag: #XuntaIgualdadePOCTEP 

4. Colgar a publicación en Instagram. 

5. Realizar unha captura de pantalla da publicación en Instagram. 

6. Enviar un correo electrónico a poctep.igualdade@xunta.gal, axuntando: 

a. O proxecto (a imaxes e o título/lema). 

b. A explicación/xustificación do proxecto. 

c. A captura de pantalla da publicación en Instagram. 

d. Datos da/s persoas autora/s: nome e apelidos, idade, curso e centro educativo no que 

estuda.  

e. Nome e apelidos da profesora ou profesor que titoriza a actividade. 

❖ En caso de non ter conta de Instagram, pódese utilizar o perfil doutra persoa para participar no concurso, 

sempre que se realicen os seis pasos establecidos e se identifique correctamente no correo electrónico a 

autoría do proxecto. Cando a participación se realice de forma grupal, só será necesaria unha publicación e 

un correo electrónico no que se identifique a autoría colectiva do proxecto.  

 

PRAZO PRESENTACIÓN DOS TRABALLOS 

Do 1 ao 25 de novembro de 2019. 
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PREMIOS 

Elixiranse tres traballos gañadores. Os tres premios outorgados consistirán en: 

 Unha cámara Instantánea FUJIFILM Instax Mini 9.  

 Un diploma acreditativo á/s persoa/s gañadora/s. 

 Un lote de libros para o centro educativo no que estude/n a/s persoa/s participante/s.  

 Exposición dos tres proxectos gañadores. 

XURADO 

O xurado estará formado por: 

 Tres persoas do persoal da Secretaría Xeral de Igualdade. 

 Dúas persoas expertas en igualdade e violencia de xénero. 

Os criterios de avaliación dos traballos serán os seguintes:  

1. Adecuación do proxecto á temática do concurso. 

2. Orixinalidade do proxecto presentado. 

3. Impacto social esperable da difusión do proxecto presentado (imaxes, título e xustificación). 

4. A realización do proxecto en grupos internacionais (formados por alumnado dos centros 

educativos de Galicia e Portugal da mesma ou outra Eurocidade participante no concurso, 

ata un máximo de catro persoas), por constituír unha práctica de cooperación en si mesma 

(non imprescindible, pero puntuará). 

FALLO 

O fallo do xurado farase público no mes de decembro a través de correo electrónico e da publicación 

nas redes sociais. 

❖ A participación no concurso supón a plena aceptación das bases e o fallo inapelable do xurado. O xurado 

resérvase a facultade de resolver calquera aspecto non previsto nestas bases. Os premios poderán declararse 

desertos. 

 

CESIÓN DE DEREITOS DE REPRODUCIÓN, DIFUSIÓN E EXPOSICIÓN 

A partición neste concurso leva implícita a cesión de dereitos de reprodución, difusión e exposición 

das obras premiadas. En todo caso, sempre que se utilice algún dos traballos premiados con fins 

previstos nestas bases, nel figurará o nome do centro educativo que o elaborou. 

En cumprimento da normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal, os datos de 

carácter persoal que se faciliten, serán utilizados con fins de comunicación nas distintas fases do 

concurso e en ningún caso serán utilizados con outra finalidade diferente á indicada nas presentes 

bases. En calquera caso, poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición 

mediante comunicación á ReTnova Proxectia Consulting. Rúa República Checa, nº 40 15707 Santiago 

de Compostela ou no enderezo de correo electrónico retnova@retnova.com. 

mailto:retnova@retnova.com

