
 I CONCURSO

SLOGAN

25 de novembro

Día Internacional da Eliminación 

da Violencia Contra a Muller

O 25 de novembro é o Día Internacional de Eliminación da Violencia Contra a Muller,
aprobado pola  Asemblea  Xeral  das  Nacións Unidas  en 1999.  Anteriormente,  en 1993
aprobara a Declaración sobre a Eliminación da Violencia contra a Muller” na que define a
“violencia contra a muller” como:

“Todo acto de violencia baseado no xénero que ten como resultado posible ou real un dano
físico, sexual ou psicolóxico, incluídas as ameazas, a coerción ou a prohibición arbitraria da
liberdade, ben sexa na vía pública ou na vía privada.”

Con motivo desta celebración a Biblioteca do IES Maximino
Romero de Lema convoca este concurso de slogans
Lembra que un slogan é unha frase breve ou texto curto con certa orixinalidade usado na 
propaganda comercial, política...

O teu, cando menos, ha de ser orixinal e ter como finalidade poñer a xente a pensar…

As bases do certame son:

1. Vai dirixido a todo o alumnado do centro.

2. O traballo pode ser individual ou dun grupo.

3. Para a elaboración do mesmo terase en conta a “Declaración sobre a Eliminación da
Violencia contra a Muller” aprobada polas Nacións Unidas.

4. O  slogan  poderá  entregarse  na  biblioteca  en  papel  ou  a  través  do  correo
bibliomaximinoromero@gmail.com

5. O prazo de entrega remata o 19 de novembro.

6. O fallo do concurso darase a coñecer o día 25 de novembro no 2º recreo na biblioteca.

7. O slogan gañador empregarase para a elaboración dun modelo de marcador de libros.
Todos os traballos entregados formarán parte dunha exposición.

Se queres máis información sobre este tema entra en:  mesturas.blogspot.com.es, un documento
do IES Sánchez Cantón titulado: “ 25 de novembro 2009. IES Sánchez Cantón” e despois dálle
unha volta á cabeza, mira se es quen de crear un texto con xeito…
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