
CONVOCATORIA  DO  CONCURSO   "MARZO  CON  M  DE
MULLER".

Con motivo da celebración do 8 de marzo o equipo de Dinamización
da Biblioteca da EOI de Lugo convoca un concurso de carteis  e
manifestos.

OBXECTO DO CONCURSO

O obxecto do concurso é fomentar a promoción da igualdade desde
o  noso  centro  educativo,  a  través  dunha  acción  que visibilice  a
contribución  das  mulleres  nos  distintos  ámbitos  e  promova  a
reflexión  sobre  os  estereotipos  de  xénero  que  aínda  existen  na
sociedade,  as  causas  e  a  orixe  da  discriminación  de  xénero  así
como o camiño  que as  mulleres  tiveron  que percorrer  para  ver
recoñecidos os seus dereitos.

A imaxe gráfica e o texto escrito que resulten gañadores poderán
ser  utilizados  pola  EOI  de  Lugo  na  conmemoración  do  Día
Internacional  da  Muller,  así  como  para  outras  accións  de
sensibilización e promoción da igualdade.

BASES DO CONCURSO

1. Participantes.
Poderá participar no concurso toda alumna ou alumno inscrito
na  EOI  de  Lugo  no  curso 2018-  2019 en calquera  das  súas
linguas  e   modalidades  de  ensino,  incluídos  os  cursos
monográficos, CeFoRe, etc.

2. Categorías de participación.
Categoría 1: Creación dun cartel. Esta categoría está aberta
ao alumnado dos niveis Básico A1e A2,  Intermedio B1 e CELGA
2.
Categoría 2: Elaboración dun manifesto. Esta categoría está
aberta ao alumnado dos niveis Intermedio B2, Avanzado C1 e
C2, CELGA3 e CELGA 4. 
No caso de estar  inscrita  ou inscrito  en distintos niveis  cada
alumna ou alumno poderá presentar un máximo dun traballo
por cada categoría.

3. Temática e características técnicas das obras.
3.1 Categoría 1: Cartel.
O contido do cartel deberá difundir e transmitir unha mensaxe
positiva sobre a participación activa das mulleres na sociedade,



promovendo a loita contra as desigualdades de xénero.

O cartel realizarase en formato dixital,  vertical e coas medidas
DIN A-3 (42 por  29,7 cm). Enviarase en formato imaxe coa
extensión  JPG  e  en  formato  documento  electrónico  coa
extensión  PDF,  e  deberá  incluír  obrigatoriamente  un  lema,
escrito nunha das linguas de ensino na EOI de Lugo. O deseño e
o lema dos carteis deberán estar relacionados co fomento da
igualdade  de  xénero  e  coa  promoción  da  igualdade  e  a  non
discriminación. 

O/a autor/a deberá conservar unha copia electrónica  editable
do cartel orixinal para poñer á disposición da EOI de Lugo no
caso de que resultase gañador e comprométese a facer algunha
modificación ou adaptación deste se for necesario.

Tanto  a  técnica  coma  o  estilo  dos  carteis  serán  libres.  Non
obstante, as composicións, os elementos gráficos empregados e
os slogans deben ser orixinais, inéditos e libres de dereitos de
autor.

O deseño premiado será susceptible de ser o cartel institucional
conmemorativo do Día Internacional da Muller, polo que a EOI
de Lugo se reserva a facultade de inserir os logos que sexan
necesarios, así como de realizar calquera tipo de modificación
dos elementos do deseño gráfico ou de corrección lingüística.

3.2 Categoría 2: Manifesto.
O obxectivo do manifesto deberá ser difundir e transmitir unha
mensaxe positiva sobre a participación activa das mulleres na
sociedade,  promovendo  a  loita  contra  as  desigualdades  de
xénero.

O manifesto realizarase nalgunha das linguas de ensino da EOI
de Lugo,  terá  unha extensión  de  entre  250 e  280 palabras,
redactarase  en  formato  electrónico  usando  preferiblemente  a
fonte Arial,  tamaño 12 e un interliñado de 1.5; e enviaranse
dúas copias deste: unha coa extensión PDF e outra editable coa
extensión DOC ou ODT. O manifesto deberá estar relacionado co
fomento da igualdade de xénero e coa promoción da igualdade e
non discriminación.

Excepto no caso de estar escrito en lingua galega, enviaranse
ademais das citadas anteriormente, dúas copias traducidas ao
galego: unha, en formato electrónico coa extensión PDF, xunto
con outra editable coa extensión DOC ou ODT.



Tanto a técnica de escrita coma o estilo dos manifestos serán
libres. As composicións deben ser, con todo, orixinais e inéditas.

O manifesto premiado será susceptible de ser empregado como
mensaxe institucional  conmemorativa do Día Internacional  da
Muller, polo que a EOI de Lugo se reserva a facultade de inserir
os logos que sexan necesarios, así como de realizar calquera
tipo de modificación gráfica ou de corrección lingüística, se for
necesario.

4. Envío dos traballos.

O alumnado que desexe participar  neste  concurso poderá facelo
desde o día seguinte ao de publicación das bases nas páxinas web
da EOI de Lugo ata o día  3 de marzo. Non serán admitidos os
traballos que sexan recibidos con posterioridade a esa data.

As obras remitiranse por correo electrónico ao seguinte enderezo:
eoilugo.biblioteca@gmail.com. Prégase facer constar no obxecto
"Concurso Marzo con M de Muller - Cartel"  ou   "Concurso Marzo
con M de Muller  - Manifesto",  segundo cumpra.

O  e-mail  debe  conter  como  anexo  o  cartel  ou  o  manifesto  en
formato  electrónico,  conforme  o  indicado  respectivamente  nos
puntos 3.1 e 3.2 das bases. Para facilitar o labor dos organizadores
prégase que os nomes dos arquivos en anexo sigan os seguintes
modelos:  no  caso  dos  carteis:  cartel8m_"pseudónimo  do
autor/a".pdf e cartel8m_"pseudónimo do autor/a".jpg; no caso dos
manifestos:  manifesto8m_"pseudónimo  do  autor/a".doc  ou
manifesto_"pseudónimo  do  autor/a".odt.  No  corpo  da  mensaxe
figurará  a  seguinte  información:  categoría,  pseudónimo,  nome
real  e  apelidos  do/a  autor/a,  lingua,  grupo,  profesor/a  titor/a,
correo  electrónico  e  teléfono  de  contacto.  Excepto  no  caso  dos
carteis xa escritos en lingua galega, deberá incluírse tamén o lema
traducido ao galego.

As propostas que non cumpran os criterios  determinados nestas
bases  non  serán  consideradas;  tampouco  serán  tidos  en  conta
aquelas cuxo tema non se adecúe ao sinalado.

5. Xurado. 
Para o ditame dos premios establecerase un xurado formado por:
-Presidenta e Secretaria: Directora da EOI de Lugo, ou persoa en
quen delegue. 

-3 membros do Equipo de Dinamización da Biblioteca, nomeados
pola súa Coordinadora.



-1 membro do Persoal Non Docente da EOI de Lugo, nomeado pola
Secretaría do centro.

Para asegurar a máxima imparcialidade, o xurado non coñecerá a
identidade das persoas participantes. A Coordinadora do Equipo de
Dinamización  da  Biblioteca  fará  chegar  os  carteis  ao  xurado  e
custodiará a documentación que identifique o centro e as persoas
autoras das obras ata que se resolva o concurso.

Para  que  o  xurado  se  constitúa  e  poida  celebrar  as  sesións
correspondentes precisarase quórum da maioría dos membros.

Os acordos adoptaranse por maioría simple das persoas asistentes
e en caso de empate decidirá o voto da presidencia.

O ditame do xurado será inapelable, tendo ademais as facultades
de  interpretar  as  bases  e  determinar  as  normas  do  seu
funcionamento, así como de declaralo deserto en calquera das súas
categorías, de ser o caso.

O  xurado  valorará  a  orixinalidade,  a  calidade  do  deseño  ou  da
produción escrita, así como a transmisión dunha mensaxe clara de
fomento dos valores de igualdade entre homes e mulleres e elixirá
entre  todos  os  traballos  presentados  un  gañador  por  cada
categoría.

6. Entrega de premios.
O xurado recoñecerá o valor das obras gañadoras  nun acto público
onde  se  fará  entrega  dun  premio  para  cada  unha  das  dúas
categorías. 

O  lugar,  a  data  e  a  hora  do  acto comunicarase  a  todos  os
participantes no concurso e nomeadamente a aqueles que obteñan
algún dos premios, e así mesmo publicarase nas páxinas web da
EOI de Lugo.

7.  Aceptación das bases.

A  participación  no  concurso  implica  a  aceptación  íntegra  e
incondicional destas bases.

8. Cesión de dereitos de reprodución, difusión e exposición.
A participación neste concurso leva implícita a cesión de dereitos de
reprodución, difusión e exposición das obras premiadas; así como o
dereito  a  retirar  todos  os  demais  traballos  que  non  resultaron
premiados.

En todo caso, sempre que se utilice algún dos carteis premiados cos
fins  previstos  nestas  bases,  nel  figurará  o  nome da  alumna ou



alumno que o elaborou ou, se así prefire, o seu pseudónimo.

En cumprimento da normativa vixente sobre protección de datos de
carácter  persoal,  os  datos  de  carácter  persoal  que  se  faciliten,
serán utilizados  con fins  de comunicación  nas  distintas  fases  do
concurso  e  en  ningún caso serán utilizados  con outra  finalidade
diferente á indicada nas presentes bases.

Lugo, 8 de febreiro de 2019.

Equipo de Dinamización da Biblioteca da EOI de Lugo


