
 
 

BASES CONCURSO CARTEIS 8 DE MARZO  “DÍA INTERNACIONAL DA MULLER” 

Con motivo da conmemoración do 8 de Marzo, “Día Internacional da Muller”, o noso centro 
CIPF A Farixa, convoca ao alumnado na participación nun concurso de carteis. 

 

O Obxecto do concurso é fomentar a promoción da igualdade a través dunha acción que faga 
visible 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. 

BASES DO CONCURSO 

1. Poderán participar todo o alumnado do centro. 
2. Poderán participar de forma individual ou por parellas. 
3. O contido do cartel deberá difundir e transmitir unha mensaxe positiva sobre a 

participación activa das mulleres na sociedade, promovendo a igualdade entre 
mulleres e homes. 

4. A técnica e o estilo dos traballos serán fotografía ou ilustración manual ou dixital, 
debendo respectar as seguintes características: 
- Os carteis realizaranse en formato vertical, coas medidas DIN A3 (42 por 29,7 cm). 
- O cartel estará dispoñible en formato coa extensión PNG/TIFF (Resolución 300 

puntos) 
5. O cartel deberá incluír obrigatoriamente a frase: “8 de marzo. Día Internacional da 

Muller”, así coma un lema en galego relacionado con fomento da igualdade de xénero, 
contra os estereotipos e contra a discriminación cara as mulleres.  
Ademais, deberá incluír o logo do centro, así coma na parte inferior o seguinte pé: 
 

 

 

Logos A Farixa: 

                         

 



 
 

  

 

6. As composicións e os slogans, así como todo o traballo no seu conxunto, deberán ser 
orixinais e inéditos, non poderán incluír imaxes con dereitos de autoría e non poderán 
empregar imaxes ou nomes que identifiquen marcas comerciais ou persoas 
recoñecidas no ámbito público. 
 
PRIMEIRA FASE DO CONCURSO: 
 

7. O prazo de presentación establecido para a entrega dos traballos será o día 24 de 
febreiro ata as 13:00h, tendo que enviar a o cartel por mensaxe privada ó Instagram 
do centro: @cifpafarixa 

8. Primeiras votacións: publicaranse no perfil de Instagram da Farixa os carteis enviados 
por mensaxe privada, e poderase votar mediante “me gusta” os días 25, 26 e 27 de 
febreiro ata as 14:30h. 
 
SEGUNDA FASE/FASE FINAL: 
 

9. As 12 publicacións con máis “me gusta” pasarán á seguinte fase do concurso, serán 
impresas en cartón pluma e exporanse no edificio principal (planta baixa) do centro, e 
permanecerán expostas durante a semana o 8M (do 6 o 10 de marzo). 

10. O día 10 marzo o tribunal experto formado por  Iria Pardo Romero, Diego Bustillo de 
la Fuente, María Teresa Fernández Frías, Anxela Chillón Álvarez e Héctor Paz Otero, 
decidirán cales son os dous carteis gañadores do concurso, procedéndose nese día á 
comunicación das persoas gañadoras. 

11. Concederanse dous premios, que consistirán nun vale para investir no comercio local 
e en material relacionado cos perfís profesionais de cada un dos ciclos. Primeiro 
premio valorado en 100€ e  segundo premio valorado en 50€. 
 
 
 



 
CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
 

12. Para a selección dos traballos gañadores en cada categoría teranse en conta os 
seguintes criterios de valoración: 
 
a) A transmisión dunha mensaxe clara sobre a promoción da igualdade entre mulleres 
e homes, e de rexeitamento aos estereotipos de xénero e contra a invisibilización das 
mulleres na sociedade. Pode abordar tamén actitudes ou condutas positivas que 
amosen que a igualdade é imprescindible e irrenunciable, ou o rexeitamento social ás 
desigualdades e ás discriminacións das mulleres en diversos ámbitos, como por 
exemplo nas tarefas domésticas e de coidados, as desigualdades no ámbito laboral, na 
escolla de estudos e vocacións, no ámbito científico e tecnolóxico, etc. 
b) A adecuación da mensaxe ao que representa o Día Internacional da Muller e á 
coherencia da mensaxe coa imaxe gráfica do cartel. 
c) A calidade da técnica e plástica, a orixinalidade e a creatividade do cartel. 
d) A participación activa do alumnado. 

 

 

                 

 


