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Concurso de murais día da muller (8 de marzo). Bases. 

 
1. Poderá participar todo o alumnado do centro. Para facilitar o cumprimento da normativa 
sanitaria de distanciamento social os traballos realizaranse de maneira individual. 
2. Cada participante presentará un bosquexo do mural en formato A4. 
3. O bosquexo gañador será reproducido no muro do Instituto (caseto da luz a carón da 
parada dos autobuses) pola persoa gañadora acompañada dun máximo de 7 
compañeiras/os da súa mesma aula elixidos por ela e coordinados polo profesorado 
integrante do Grupo de Traballo de Igualdade. 
4. Os traballos que se presenten serán orixinais e propios. 
5. Os murais poden conter texto, debuxo ou ambos. É importante ter en conta que debe 
ser tecnicamente posible pintalo en gran formato nunha parede, ben sexa con pintura ou 
spray (por exemplo, evitar debuxos ou letras moi pequenos) 
6. A temática xirará en torno á igualdade entre mulleres e homes, o feminismo, a efeméride 
do 8M, a loita contra a violencia de xénero, etc.  
7. Prazo: do 22 de febreiro ao 3 de marzo de 2021 ás 14:30. 
8. Os bosquexos serán entregados por calquera das seguintes vías: 

 Ao profesorado titor do seu grupo. 
 Na conserxería do centro. 
 No departamento de orientación. 
 No caso de alumnado confinado poderase enviar fotografía do bosquexo ao 

enderezo de correo electrónico do centro: ies.xulian.magarinos@edu.xunta.gal. 
9. O xurado estará composto polo profesorado integrante do Grupo de Traballo de 
Igualdade e a xefa do departamento de Educación Plástica, Visual e Audiovisual. Este 
xurado poderá tomar a decisión de deixar o premio deserto no caso de non haber traballos 
coa calidade suficiente ou de outorgar máis de un premio se se considera que hai varios 
merecedores de galardón. 
10. O xurado reunirase o xoves 4 de marzo, ás 10:20 da mañá no departamento de 
orientación, e o seu fallo será comunicado ese mesmo día á alumna ou alumno gañador/a 
e á dirección do centro. A decisión do xurado será inapelable. 
11. Se as circunstancias meteorolóxicas e epidemiolóxicas o permiten, a persoa gañadora 
xunto co grupo elixido por ela pintará o mural o luns 8 de marzo durante a xornada escolar. 
De ter que pospoñerse fixarase unha data alternativa tan pronto como a situación o 
permita. 
12. O premio consiste en 100 euros a gastar no comercio de Negreira en material artístico, 
escolar, deportivo ou electrónico, ademais da realización do mural de cara á rúa que a 
persoa gañadora poderá asinar. 
12: A participación no concurso implica a aceptación das bases do mesmo. 
 
 


