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Concurso de TikTok contra a violencia de xénero.  
 
Bases. 
1. Poderá participar todo o alumnado do centro. 

2. O alumnado maior de 13 anos pode participar con vídeos feitos coa aplicación TikTok ou directamente                 
coa cámara de calquera dispositivo móbil.  

3. O alumnado que non teña cumpridos os 13 anos (idade mínima de uso de TikTok) só poderá                  
participar con vídeos grabados con calquera dispositivo móbil (teléfono, tablet, etc.) 

4. Os vídeos que se presenten serán orixinais e propios. A duración de cada vídeo non superará os dous                   
minutos. Non hai unha duración mínima. 

5. O formato é totalmente libre: Animación, versión dunha canción, playback, curtametraxe, canción de              
creación propia, etc. 

6. A temática debe ser a prevención da violencia de xénero. O xurado valorará especialmente que se                 
aborde as distintas formas de violencia que poden sufrir as rapazas adolescentes. 

7. Prazo: do 18 ao 29 de novembro.  

8. Os vídeos serán entregados por algunha das seguintes vías: 

● A través da aplicación TikTok, etiquetando ao usuario orientamagarinhos e coa etiqueta            
#25Nmagarinhos. 

● Nun pendrive entregado a Jesús (vicedirector) ou Cristina (orientadora). 

● Por correo electrónico a ies.xulian.magarinos@gmail.com co asunto "vídeos 25 de novembro" 

9. O xurado estará composto polo profesorado integrante do Grupo de Traballo de Igualdade. Este xurado                
poderá tomar a decisión de deixar premios desertos no caso de non haber vídeos coa calidade suficiente,                 
ou de suspender o concurso se non se presenta un número de vídeos suficiente. 

10. Os vídeos gañadores serán anunciados no 2º recreo do venres 29 de novembro no Salón de Actos,                  
onde serán proxectados. 

11. Os premios consistirán en: 

● 1º premio: 100 euros a gastar en calquera comercio de Negreira antes do 31 de decembro e un lote                   
de libros sobre igualdade. 

● 2º premio: 50 euros a gastar en calquera comercio de Negreira antes do 31 de decembro e un lote                   
de libros sobre igualdade. 

● 3º premio: 25 euros a gastar en calquera comercio de Negreira antes do 31 de decembro e un lote                   
de libros sobre igualdade.  

12: A participación no concurso implica a aceptación das bases do mesmo. 


