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I CONCURSO DE CARTEIS 

PARA O FOMENTO, IMPULSO E PROMOCIÓN DA IGUALDADE 

A Concellería de Igualdade do concello da Pobra do Caramiñal, convoca o I CONCURSO DE 
CARTEIS PARA O FOMENTO, IMPULSO E PROMOCIÓN  DA IGUALDADE ENTRE MULLERES 
E HOMES co obxectivo de sensibilizar e concienciar o alumnado do IES da Pobra do 
Caramiñal, presente e futuro na nosa cidadanía, sobre a importancia de poñer en práctica 
valores como o respeto, a igualdade e a solidaridade. 

Este concurso servirá para potenciar, fomentar, e promocionar a igualdade efectiva de 
mulleres e homes, para a cidadanía por ser o deseño elexido con lema no concurso, a 
imaxe do calendario do ano 2017 do concello da Pobra do Caramiñal. 

BASES DO CONCURSO 

OBXETO.- Poderán participar neste concurso todas as alumnas e alumnos da ESO e 
Bacharelato, con matrícula no IES da Pobra do Caramiñal no curso académico 2016-2017 e 
presenten un deseño debuxado e/ou pintado con un lema orixinal e inédito. Os traballos 
estarán referidos o tema central da campaña: Fomento, impulso, promoción e 
reinvidicación da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. 

FORMATO.-Os traballos presentaranse en formato A-4 en posición horizontal, debendo 
incluir no debuxo un lema que fomente, impulse, reinvidique e promova a igualdade de 
oportunidades entre mulleres e homes. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN.-Os criterios a ter en conta para a valoración das obras 
serán: 

 Deseños debuxados e/ou pintados que mellor plasmen a idea central da campaña. 
 Orixinalidade nos deseños debuxados e/ou pintados e mensaxes a transmitir. 

O cartel participante non deberán estar presentado noutro concurso similiar. 

PRAZO E LUGAR DE PRESENTACIÓN.-O prazo para a presentación dos traballos 
remata o luns 28 de novembro do 2016. 

Os debuxos entregaranse no rexistro do concello ou na secretaría do IES á atención da 
Concellería de Igualdade. O debuxo ou pintura irán acompañados dun sobre pechado no 
que constará: curso, nome, apelidos e DNI da persoa autora, así como o domicilio, 
localidade e teléfono de contacto. 

PREMIO.-O concello da Pobra do Caramiñal fará entrega dun premio o mellor deseño de 
cartel con lema presentado, consistente  en 150 € en talón, cun diploma acreditativo. O 
segundo e terceiro levarán un diploma acreditativo. 
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Ao ser os participantes menores de idade, o que resulte gañador, deberá vir a recoller o 
premio coa súa nai, pai ou titor/a legal. 

 

PROPIEDADE INTELECTUAL.-O deseño gañador será a imaxe incluída no calendario 
municipal para o ano 2017, que será repartido nos centros escolares municipais. 
Publicitarase no facebook da Concellería de Igualdade, e na web do concello, facendo 
sempre mención do nome do autor/a do memo. 

Todos os traballos presentados quedarán en propiedade do concello da Pobra do Caramiñal 
que se reserva o dereito a reproducción, edición e exhibición dos mesmos sen límite de 
tempo nin lugar en calquera medio ou publicación, facendo sempre mención do nome do 
autor/a dos memos. 

NORMAS FINAIS.-A organización do concurso reservase o dereito a deixar deserto o 
premio se o debuxo non alcanzan a calidade mínima ou non plasman a idea central do 
concurso. A participación no concurso conleva a plena aceptación das bases e do fallo do 
xurado. 


