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CONCURSO DE BANDA DESEÑADA 

 “Historias de Milu” 

 

A Convención das Nacións Unidas sobre os Dereitos do Neno, do 20 de novembro 

de 1989, consagra o dereito dos nenos e nenas a vivir cos seus pais, excepto nos 

casos en que o interese do propio neno faga necesaria a separación, por exemplo 

nos casos nos que o neno sexa maltratado ou non sexa coidado axeitadamente 

por parte dos seus pais.  

Declara tamén que a crianza dos nenos e nenas é responsabilidade de pais e nais, 

e que os Estados deben proporcionarlles a asistencia necesaria no desempeño 

das súas funcións.  É  obriga dos Estados protexer os nenos e nenas de todas as 

formas de malos tratos perpetradas por pais, nais ou calquera outra persoa 

responsable do seu coidado. Para iso deben establecer programas sociais co 

obxecto de proporcionar a asistencia necesaria aos nenos e nenas e ás persoas 

que coidan deles, así como para identificar, notificar, investigar  e tratar os casos 

de malos tratos aos nenos.  

Estas obrigas aparecen tamén recollidas na normativa estatal e autonómica que 

se ocupa dos dereitos dos nenos, como a Lei Orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, 

de protección xurídica do menor, a Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de 

Galicia ou a Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de 

Galicia.  

O Concurso de Banda Deseñada “Historias de Milu”, convocado pola Secretaría 

Xeral de Política Social en colaboración coa Fundación Meniños, ten por obxecto 

enriquecer a cultura dos dereitos dos nenos e nenas. Para iso contamos como 

elemento motivador co personaxe de Milu, que podemos coñecer a través da 
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Web educativa da Fundación Meniños,1 ou a través do conto “Milu” de Manuel 

Rivas, editado por Kaladraka. Milu é unha nena en apuros que non pode gozar do 

dereito de vivir en familia, e que nos ensina que hai finais esperanzadores. A 

través deste conto podemos comprender dun xeito práctico moitos dos feitos e 

sentimentos que se relacionan coas persoas que atravesan estas circunstancias.  

A través da creación dunha banda deseñada, os participantes no concurso 

poderán contar distintas historias que poden acontecer aos “Milu” reais ou 

imaxinarios, nenos ou nenas que se ven separados da súa familia ou pasan por un 

mal momento nela, e precisan axuda para acadar unha existencia familiar plena.  

Un obxectivo paralelo consiste en sensibilizar ao profesorado sobre o seu 

importante papel na detección e notificación das situacións de maltrato infantil, 

recordando o decisivo papel que ten o persoal dos centros educativos na 

notificación das situacións nas que se sospeite que pode haber maltrato ou 

neglixencia cara os nenos.  

 

BASES DO CONCURSO DE BANDA DESEÑADA 

 

1.- Participantes 

Poderá participar neste concurso o alumnado de Educación Secundaria 

obrigatoria (ESO) dos centros escolares públicos, privados ou concertados da 

Comunidade Autónoma de Galicia.  

Establécense dúas categorías:  

• Individual: traballos presentados por unha soa persoa 

• Colectiva: traballos presentados por un grupo de entre dúas e catro persoas 

                                                           
1  www.meninos.org e www.mundodemilu.org  

http://www.meninos.org/
http://www.mundodemilu.org/
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Cada participante non poderá presentar máis dun traballo, e unha mesma persoa 

non poderá participar simultaneamente nas dúas categorías. 

2.- Tema  

Os traballos versarán sobre historias relacionadas coa desprotección infantil. 

Poderán inspirarse como punto de partida, no “Mundo de Milu”, personaxe 

creado pola Fundación Meniños, e no texto de Manuel Rivas “Milu” editado por 

Kalandraka. 

A título orientativo, nas historias pódense tratar aspectos como: 

 Como se dá un conta de que un neno ten problemas (en que se nota desde 

fóra) 

 Que pode facer un neno con problemas, ou que debemos facer os demais 

cando notamos que un neno precisa axuda: a quen podemos avisar e como 

 Que podemos facer para axudalo: desde a propia familia, desde a escola, 

desde a administración.  

3.- Formato 

As obras serán orixinais e inéditas, e non poderán ter sido premiadas, no 

momento do remate do prazo de presentación de solicitudes, noutros certames 

ou concursos.   

Os traballos poderán realizarse en formato de tira (4 viñetas), para reflectir unha 

idea, ou de cómic, desenvolvendo unha historia, cunha extensión máxima de dúas 

páxinas mais unha portada. Os textos deberán ser en galego. 

Admitiranse traballos en papel e en formato dixital. Os traballos en papel 

realizaranse en formato DIN A-4 ou DIN A-3 con calquera técnica ou material de 

debuxo, e sen enmarcar.  Os traballos dixitais presentaranse en formato de imaxe 

jpg a 300 ppp (puntos por polgada).  



                                       

 

CONCURSO DE BANDA DESEÑADA “HISTORIAS DE MILU”   páxina 4 

En caso de que a obra fose feita en formato dixital, á parte dunha versión impresa 

deberá xuntarse un CD ou DVD cos arquivos orixinais. Calquera soporte 

audiovisual que se envíe (CD, DVD...) deberá ter as óptimas condicións de 

visionado e gravado. 

Cada obra deberá estar identificada cos seguintes datos: título, datos persoais do 

autor ou autores (nome, apelido e idade) e o centro educativo ao que pertence/n 

(nome e localidade) 

4.- Prazo e forma de presentación 

O prazo para a recepción dos traballos comeza o 1 de decembro de 2012 e remata 

o 22 de marzo de 2013. Calquera traballo que non se reciba no prazo indicado 

entenderase fóra de prazo e polo tanto excluído da súa participación no concurso. 

Os traballos serán enviados en sobre pechado ao Servizo de Protección de 

Menores da Secretaría Xeral de Política Social (Consellería de Traballo e Benestar), 

edificio administrativo San Caetano, s/n 15781  Santiago de Compostela. No sobre 

deberá figurar a referencia CONCURSO DE BANDA DESEÑADA “HISTORIAS DE 

MILU” 

A Dirección do centro remitiraos a través dun escrito ao que acompañará un 

anexo cos datos dos traballos presentados (modelo Anexo I) . 

Os traballos  non cumpran os requisitos establecidos nestas bases non serán 

admitidos. 

5.- Xurado, fallo do concurso e entrega de premios 

A valoración dos traballos presentados e a selección dos premiados será realizada 

por un xurado composto por un profesional no eido da Banda deseñada, un/a 

traballador/a da área de protección de menores da Secretaría Xeral de Política 

Social e un/a traballador/a da Fundación Meniños. 
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Os nomes dos membros do xurado serán publicados na páxina web 

http://benestar.xunta.es con anterioridade á súa constitución. 

O xurado avaliará os traballos de acordo cos criterios de adecuación ao tema do 

concurso, calidade técnica, composición, creatividade e orixinalidade. 

O fallo do concurso será inapelable e farase público por medios telemáticos a 

través da web da Consellería de Traballo e Benestar  http://benestar.xunta.es. 

Tamén se comunicará por escrito aos centros educativos que contaron con 

gañadores/as.  

Os premios entregaranse nun acto público, coa asistencia do xurado, con  ocasión 

da celebración do Día Internacional da Familia (15 de maio do 2013).  

A secretaría xeral poderá organizar unha exposición cunha selección dos debuxos 

presentados, resultasen ou non premiados, así como publicalos na antedita 

páxina web ou noutro medio axeitado. 

6.- Premios 

Concederanse dous premios en categoría individual e dous premios en categoría 

colectiva.  

Os premios consistirán en:  

1º premio: unha tablet e un lote de libros por cada participante 

2º premio: un mp5 e un lote de libros por cada participante 

Ademais, entre todos os alumnos e alumnas premiados en calquera das 

categorías sortearase un curso gratuíto de Banda Deseñada no Garaxe Hermético, 

Escola profesional de banda deseñada e ilustración dirixida por Kiko Da Silva na 

cidade de Pontevedra. Se a persoa agraciada no sorteo renunciase ao curso 

realizaranse novos sorteos para outorgar este premio.  
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Os centros escolares con alumnos/as premiados/as recibirán un diploma de 

recoñecemento. 

Os premios non se poderán cambiar polo seu valor en metálico nin por outro 

regalo substituto. 

7.- Protección de datos 

Os datos de carácter persoal das persoas participantes serán incluídos no ficheiro 

“Actividades dirixidas á cidadanía” coa finalidade de realizar a xestión do 

concurso, podendo ser comunicados ás persoas que forman parte do xurado 

(Orde da Consellería de Traballo e Benestar do 15 de decembro de 2011 pola que 

se regulan os ficheiros de datos de carácter persoal existentes nesta consellería. 

Diario Oficial de Galicia núm. 246 do 27 de decembro de 2011) 

Os representantes legais poden exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, 

cancelación ou oposición sobre os seus datos enviando  comunicación escrita da 

Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar, edificio 

administrativo San Caetano, s/n 15781  Santiago de Compostela. 

8.- Propiedade intelectual 

A Secretaría Xeral de Política Social poderá desenvolver as accións que considere 

oportunas encamiñadas á difusión dos traballos presentados, fosen ou non 

premiados. O feito de participar nesta convocatoria supón a autorización dos/as 

participantes, á favor da citada Secretaría Xeral para montar exposicións e/ou 

para a exhibición, reprodución ou publicación da imaxe ou contido das obras 

presentadas por calquera medio que se estime oportuno, sen máis limitacións 

que as derivadas do Real decreto lexislativo 1/1996, do 12 de abril, polo que se 

aproba o texto refundido da Lei de propiedade intelectual, regularizando, 

aclarando e harmonizando as disposicións legais vixentes sobre a materia. 
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A Secretaría Xeral de Política Social quedará eximida de calquera responsabilidade 

derivada do plaxio ou de calquera transgresión da lexislación vixente que en 

materia de propiedade intelectual puidesen incorrer os/as participantes. 

9.- Aceptación das bases 

A participación no presente concurso supón a aceptación das súas bases 

correspondendo a Secretaría Xeral de Política Social dirimir as posibles 

controversias derivadas da interpretación destas. 

Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2012 

Mais información:  

http://benestar.xunta.es 

familia@xunta.es 

teléfono: 981 957 837 

 

http://benestar.xunta.es/
mailto:familia@xunta.es
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ANEXO I 

CONCURSO DE BANDA DESEÑADA “Historias de Milu” 

Datos do centro educativo 

 
Nome  
Enderezo 

 

 
Teléfono 

 

 
Enderezo eletrónico 

 

 
Persoa de contacto 

 

 

Traballos presentados 

 

 

 

 

Nº Curso Título Autor/a Idade 

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

_________________________,  ____ de ______________ de  

D./Dª ______________________________ 

(director/a do centro educativo) 
 

Asdo:____________________ 


