
Programa #laretasdaigualdade*
I CONCURSO DE PUBLICIDADE NON SEXISTA

XUSTIFICACIÓN

Os medios de comunicaicón de masas, e dentro deles a publicidade, forman parte dos dispositivos
(máis potentes que existen na actualidade) de creación, difusión e reforzo de modelos culturais de tipo
simbólico a partir dos que construímos as nosas identidades, a nosa imaxe da realidade e a nosa escala
de valores. Isto é posible, entre outras cousas, porque 1] o seu grao de penetración é global, 2] están
especialmente dotados para a persuasión das masas, 3] moitas das súas mensaxes teñen un común
denominador que subsiste e se repite de forma intencionada, facilitando o recordo e a posta en
práctica do aprendido e 4] non adoitan ser mensaxes coercitivas senón persuasivas e adaptadas á
demanda. 

É por todo isto que a publicidade cumpre un importante papel educativo. Ningunha educación formal
invirte unha cantidade de medios tan elevada en estudar ás persoas para lograr persuadilas do
conveniente de aceptar as súas mensaxes. 

Neste marco, o modo no que se xera a complicidade entre a publicidade e as consumidoras e
consumidores, o abuso que se fai e a procura do impacto inmediato, degrada, invisibiliza e discrimina
ás mulleres (aínda hoxe) a través de imaxes que a perpetúan nunha posición case exclusiva de
servidume, ben empregando o seu corpo como reclamo ou simplemente prescindindo dela á hora de
anunciar certos produtos. 

Esta insitencia en amosar personaxes estereotipados é unha das características principais da
publicidade e promove unha remodelación das nosas identidades. Nesta sociedade de consumo, os
discursos publicitarios constrúense a partir da ollada masculina. Ollada que impón como normas
universais o que temos que facer, querer, pensar e ser seguindo a pauta marcada polo éxito e o
recoñecemento social. 

A representación das mulleres na publicidade incidice moi profundamente na construción dun modelo
de feminidade que amosa ás mulleres como responsables da xestión do escenario doméstico; elas son,
ante todo, nais, esposas, avoas ou amas de casa. Excepcionalmente atopamos personaxes femininas
definidas desde unha posición de actividade produtiva que non teña que ver co ámbito do coidado
doméstico e, en todo caso, aparecen desenvolvendo profesións tipicamente femininas como azafatas,
limpadoras, secretarias e enfermeiras ou ben, comportándose frías e agresivas segundo o patrón
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masculino. A publicidade trata ás mulleres como consumidoras de produtos de beleza e como
mulleres obxecto. En definitiva, a presentación das mulleres como obxectos en si mesmas é unha
agresión simbólica e unha forma de exercer a violencia.

Por todo isto parécenos oportuno que o alumnado perciba a violencia simbólica dirixida ás mulleres a
través dos anuncios e coñeza as ferramentas para construir modelos alternativos de publicidade. 

OBXECTO DO PROGRAMA FORMATIVO E DO CONCURSO

O  obxecto do programa formativo e do concurso é o de promover o protagonismo xuvenil na
construción dun modelo de publicidade inclusivo, que teña en conta a perspectiva de xénero e a non
discrimación das mulleres.

O programa consta de tres fases. Unha primeira fase de formación na aula a través da posta en práctica
da linguaxe publicitaria e do guión publicitario co visionado de anuncios e de campañas de
publicidade, coa reflexión sobre as mensaxes de xénero e coa proposta de anuncios non sexistas. 

Unha segunda fase de traballo en grupos por parte do alumnado, de forma autónoma e libre, para a
redacción do guión e a gravación do anuncio ou  campaña publicitaria (con dispoñibilidade de titorías
on line durante todo o proceso). E unha terceira fase na que se someterán a concurso os produtos
audiovisuais resultantes do traballo en grupos. De forma complementaria, gravarase co alumnado un
décalogo para identificar a publicidade sexista. 

BASES DO I CONCURSO DE CARTEIS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

A Concellaría de Igualdade do Concello de Ribadeo, a proposta do Centro de Información ás Mulleres e no marco do
programa #laretasdaigualdade, convoca o I Concurso de publicidade non sexista co fin de promover unha maior
implicación da mocidade na construción dun modelo de publicidade inclusivo, que teña en conta a perspectiva de
xénero e a non discrimación das mulleres.

PRIMEIRO: PARTICIPANTES
Poderá participar o alumnado de 3º e 4º da ESO do IES de Ribadeo Dionisio Gamallo Fierros e o alumnado de 4º da
ESO do Colexio Sagrado Corazón de Xesús. A modalidade do concurso será GRUPAL (o grupo promotor deberá estar
formado por un mínimo de 3 e un máximo de 5 persoas). Cada alumno/a só poderá participar nun grupo promotor e
cada grupo promotor só poderá presentar un anuncio ao concurso.

As e os participantes deberán presentar un guión dun anuncio non sexista (poderá acompañar guión gráfico) e o
anuncio  xa realizado. Os guións e os anuncios deben corresponder a algún produto imaxinario ou a unha campaña de
sensibilización a favor dunha sociedade menos sexista. (Tamén poderán presentarse a concurso video memes con
finalidade semellante). 

SEGUNDO: CONDICIÓNS XERAIS
Os produtos audiovisuais (anuncios, campañas de sensibilización ou video memes) deberán cumprir os seguintes
requisitos: 

a ] Deberán abordarse desde unha perspectiva inclusiva e non sexista, fomentando a igualdade de xénero e o
rexeitamento dos estereotipos. 
b] Os traballos deberán ser propios, inéditos e orixinais do grupo promotor. Excluiranse do concurso aqueles traballos
que inclúan connotacións agresivas, sexistas ou que poidan danar a sensibilidade.
c] Os anuncios deberán ter unha duración máxima de 30 segundos e poderán ser gravados en interiores ou exteriores,
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con decorados naturais ou artificiais. 
d] O guión deberá estar escrito en lingua galega. 
e] No caso de aparecer persoas na gravación, será de obrigado cumprimento a presentación dunha autorización
debidamente asinada para permitir así a súa difusión, no caso de menores de idade a autorización será do/a titor/a
legal, ANEXO II.
f] Non se admitirán os videos que non cumpran algún dos requisitos anteriormente citados.

TERCEIRO: PREMIOS
Os premios convócanse en dúas categorías. Un premio será fallado por un xurado de perfil profesional e outro premio
será de carácter popular, no que as persoas seareiras do perfil público de Facebook RIBADEO MULLER, poderán votar
ao anuncio ou anuncios que máis lles guste e que, previamente ás votacións, serán subidos á rede polo persoal técnico
do Centro de Información ás Mulleres (poderase establecer que sexan mediante gústame ou mensaxe). 

O xurado profesional escollerá un premio. E o premio popular será para o anuncio que conte con máis votos no perfil de
Facebook de RIBADEO MULLER entre o 1 e o 7 de abril.

O premio do xurado profesional consistirá en vales de compra no comercio local de Ribadeo por valor de 250€ (a
repartir entre as persoas do grupo promotor gañador).

O premio do xurado popular consistirá en vales de compra no comercio local de Ribadeo por valor de 150€ (a repartir
entre as persoas do grupo promotor gañador).

CUARTO: INSCRICIÓN E PARTICIPACIÓN
O grupo promotor do anuncio deberá subir o video resultante do seu traballo a unha rede social como You Tube ou
Vimeo, co correspondente título, descrición e as etiquetas #Ribadeo e #Laretasdaigualdade, e enviar a ligazón do
mesmo, xunto ao guión escrito ao enderezo electrónico laretasdaigualdade@gmail.com. 

Do mesmo xeito, deberán presentar complementariamete no Centro de Información ás Mulleres a folla de participación
(ANEXO I), a declaración recollida no ANEXO II e as autorizacións correspondetes segundo ANEXO III. 

QUINTO: PRAZO DE PRESENTACIÓN
O prazo de presentación dos traballos e da documentación comeza o día en que estas bases se fagan públicas e remata
o día 31 de marzo ás 22:00 horas. 

SEXTO: O XURADO
O Xurado profesional estará formado por tres persoas, que poderán ser persoal técnico do Concello de Ribadeo ou
persoas de recoñecido prestixio e traxectoria profesional nos ámbitos da igualdade, a educación e a cultura. 

SÉTIMO: ENTREGA DE PREMIOS
No mes de abril terá lugar un acto público de entrega de premios no se proxectarán todos os traballos presentados ao
concurso. 

OITAVO: RESPONSABILIDADE
A participación neste concurso implica a plena conformidade e aceptación das bases do mesmo, así como as decisións
tomadas polo xurado e a súa interpretación destas bases.

Calquera circunstancia non contemplada nas presentes bases será resolta de forma inapelable pola organización.
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ANEXO I

FOLLA DE PARTICIPACIÓN NO I CONCURSO DE PUBLICIADADE NON SEXISTA
(Programa #laretasdaigualdade)

DATOS DO GRUPO PROMOTOR

Alumno/a 1: Idade:              Sinatura: 

Alumno/a 2: Idade:              Sinatura: 

Alumno/a 3: Idade:              Sinatura: 

Alumno/a 4: Idade:              Sinatura: 

Alumno/a 5: Idade:              Sinatura: 

Teléfono de contacto: Enderezo electrónico: 

Centro Educativo: 

Curso: 

Título do anuncio/campaña/video meme: 

Descrición: 

S O L I C I T AN

Participar no I CONCURSO DE PUBLICIDADE NON SEXISTA do Concello de Ribadeo coñecendo e aceptando o
seguinte:

 As bases do Concurso.
 O material presentado ao concurso pode ser exposto e reproducido, total ou parcialmente, coa fin de

promocionar o concurso. 
 O video presentado ao I Concurso de publicidade non sexista do Concello de Ribadeo é orixinal, propio e non

está suxeito a dereitos de autoría ou copyright.

En ______________ a________ de___________ de 2016.

De conformidade co establecido no artigo  5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os datos
achegados neste formulario serán incorporados a un ficheiro automatizado de datos de carácter persoal propiedade do Concello de Ribadeo. Poderase
exercer os dereitos de aceso, rectificación, cancelación e oposición, previstos pola lei, mediante escrito, dirixido ao Concello de Ribadeo, Praza de España
núm.1. 27.700-Ribadeo. Para calquera consulta relacionada coa materia ou suxestión  para mellorar este impreso, pode dirixirse ao teléfono 982 129 739.
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ANEXO II

DECLARACIÓN
(Programa #laretasdaigualdade)

“En caso de resultar o noso video gañador no concurso de publicidade non sexista, pola presente cedemos
a propiedade da obra ao Concello de Ribadeo, que se reserva todos os dereitos da mesma incluído o de
reprodución total ou parcial con fins sen ánimo de lucro” .

NOME E APELIDOS 1:                                                                                    DNI 1:
NOME E APELIDOS DO/A TITOR/A LEGAL 1:                                                            DNI 1:
Sinatura do/a titor/a legal: 

NOME E APELIDOS 2:                                                                                    DNI 2:
NOME E APELIDOS DO/A TITOR/A LEGAL 2:                                                            DNI 2:
Sinatura do/a titor/a legal: 

NOME E APELIDOS 3:                                                                                    DNI 3:
NOME E APELIDOS DO/A TITOR/A LEGAL 3:                                                            DNI 3:
Sinatura do/a titor/a legal: 

NOME E APELIDOS 4:                                                                                    DNI 4:
NOME E APELIDOS DO/A TITOR/A LEGAL 4:                                                            DNI 4:
Sinatura do/a titor/a legal: 

NOME E APELIDOS 5:                                                                                    DNI 5:
NOME E APELIDOS DO/A TITOR/A LEGAL 5:                                                            DNI 5:
Sinatura do/a titor/a legal: 

En ______________ a________ de___________ de 2016.
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ANEXO III

AUTORIZACIÓN
(Programa #laretasdaigualdade)

Pola presente autorizo ao grupo promotor formado por: 

Alumno/a 1:
Alumno/a 2:
Alumno/a 3:
Alumno/a 4:
Alumno/a 5:

a usar a miña imaxe, ou a do/a menor do/a que son titor/a, no anuncio/campaña/video meme que leva por 
título: 

no marco do concurso de publicidade non sexista que terá lugar en Ribadeo entre febreiro e marzo de 2016,
a efectos de difusión e publicación en medios de comunicación. 

No caso de ser menor de idade, cómpre autorización do/a titor/a.

NOME E APELIDOS (incluír tamén no caso de menor de idade):

DNI: 

NOME E APELIDOS DO/A TITOR/A QUE AUTORIZA (se procede): 

DNI:

Sinatura (do titor/a legal, se procede): 

*Haberá que presentar unha autorización por cada persoa que apareza no video, incluídas as persoas do
grupo promotor. 

En ______________ a________ de___________ de 2016.
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