
IX PREMIO PARA A IGUALDADE DE XÉNERO: BOAS PRÁCTICAS NA ESCOLA

Dirixido á promoción da Igualdade e a coeducación nos centros de ensino municipais

Creación do premio, ámbito e máis obxecto

O CIM da  Área de Igualdade  convoca para o presente curso 2015-2016  a décima  edición 

do PREMIO PARA A IGUALDADE DE XÉNERO: BOAS PRÁCTICAS NA ESCOLA dirixido a 

promocionar  a  educación  en  igualdade  entre  nenos  e  nenas   e  máis   á  erradicación  da 

violencia de xénero, no ámbito municipal.

A  finalidade  desta  convocatoria  baséase  nos  obxectivos  propostos  na  liña  de  actuación 

Cambio  de  valores  e  modelos  para  a  igualdade,  do  III  Plan  Municipal  de  Igualdade  de 

Oportunidades, entre os que queremos resaltar o “Potenciar a coeducación e a educación en  

igualdade a través de accións formativas, de difusión e de sensibilización”.

O  premio

Haberá tres premios ás tres mellores prácticas, valoradas  entre todas as que se reciban no 

prazo fixado, podendo quedar deserto algún dos premios por non existir experiencias que se 

adecúen aos obxectivos dos mesmos.

O  premio  irá  destinado  para  o   Centro  escolar  ou  ANPA  que  o  desenvolveu,  quedando 

obrigados a dedicar parte do premio a desenvolver algunha actividade de lecer co alumnado 

que participou no  mesmo e na que debera ter  visibilidade o obxectivo de igualdade que 

motivou o premio.

Cada premio estará dotado de 500,00 euros.

Esta cantidade, 1500,00 euros contabilízase  con cargo á partida 235/481 do orzamento do 

CIM  da   Área  de  Igualdade   do  Excmo.  Concello  de  Vilagarcía  de  Arousa  quedando 

condicionada á existencia de crédito suficiente e adecuado nos orzamentos municipais de 

2016.  

Destinatarios/as

Os centros de ensino de infantil, primaria, secundaria e bacharelato financiados con fondos 

públicos do Municipio de Vilagarcía de Arousa. As propostas poderán ser presentadas pola 

dirección do centro, por algún departamento ou área de traballo ou por profesorado de xeito 
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individual,   así  como  polas  ANPAS,  sempre  que  no  seu  proxecto  estea  involucrado 

activamente o alumnado.  

As propostas

As propostas de boas prácticas que se presenten ao concurso deberán describir unha acción 

ou experiencia que teña como eixe principal a  educación para a igualdade entre nenos e  

nenas ou mozos e mozas e/ou a prevención da violencia de xénero. 

Serán de  aplicación  necesariamente   práctica  e   deberán  ter  comezado,  aínda  que  non 

rematado, na data de finalización do prazo de presentación das propostas. 

Pódense presentar tantas propostas coma o  Centro educativo e/ou ANPA desexen, sempre e 

cando reúnan os requisitos para a súa solicitude.

As experiencias propostas deberán ser orixinais, non podendo ser anteriormente premiadas 

noutros  concursos,  aínda  que  si  terán  absoluta  autonomía  para  optar  a  eles   con 

posterioridade. 

Cada unha das propostas de boas prácticas  que se presenten deberá axustarse á “Ficha X 

Premio para a igualdade de xénero: Boas prácticas na escola ”, que se vos facilitará dende o 

departamento de igualdade.

Deberán presentarse en formato papel, por duplicado, cunha extensión non superior aos 20 

folios, por unha cara e cun interliñado de 1,5.

En cumprimento do artigo 3-2 m) do Regulamento do Servizo de Normalización lingüística do 

Concello de Vilagarcía de Arousa,  os proxectos serán presentados necesariamente en lingua 

galega 

A  información  sobre  as  propostas  presentadas  poderá  ser  publicada  ou  difundida  polo 

Concello de Vilagarcía, coa finalidade de favorecer o intercambio de experiencias con outros 

centros  educativos.  En  todo  caso,  indicarase  sempre  o  nome  do  centro/ANPA  que  a 

presentou.

A valoración das mesmas farase antes de que remate o presente curso escolar. 
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Obrigas das/os beneficiarias/os

É obriga dos centros, profesorado ou departamentos, así como das ANPAS beneficiarias, e 

sempre  e  cando  as  actividades  non  estean  rematadas  no  momento  da  presentación  do 

proxecto, a entrega dunha pequena memoria final da experiencia así como unha valoración 

dos obxectivos acadados, segundo o modelo que se lles facilitará tamén no departamento de 

Igualdade.

Esta memoria se lles requirirá unha vez estean entregados os premios e haberá un prazo de 20 

días para entregala.

Solicitudes

As solicitudes dirixiranse á Alcaldía e conlevan a seguinte documentación: 

-  Unha  instancia  xenérica  debidamente  cumprimentada,  modelo  que  se  facilitará  nas 

dependencias da Área de Igualdade  do Concello de Vilagarcía de Arousa, ou ben da páxina 

web do Concello de Vilagarcía.

- A “Ficha X Premio para a igualdade de xénero: Boas prácticas na escola ” (facilitada pola 

Concellería  de Política  de igualdade),  debidamente cuberta,  na que se describirá a acción 

presentada seguindo os apartados que se facilitan na mesma 

-  Poderase engadir  como ANEXO, calquera outra información ou material  que se estimen 

oportunos e que completen e amplíen o que se expón na ficha.

-  Fotocopia do DNI da persoa que asina a solicitude , e da que vai a dirixir a execución do 

proxecto, no caso de non ser a mesma.

-  Certificación  expedida  polo/a  Secretario/a  do  Centro,  da  presentación  e  aprobación  do 

proxecto polo Consello Escolar, tamén para as ANPAS ( segundo o modelo que se facilita).

- Declaración do/a  Secretario/a co Vº e Prace do/a  Director/a na que se fagan consta-las 

contías das axudas asignadas ou recibidas  por outras administracións públicas,  así  como 

doutros axentes para a mesma finalidade. No caso das ANPAS, declaración do /a Secretario/a 

co Vº e Prace do/a  Presidente/a ( segundo o modelo que se facilita).

Lugar e prazo de presentación

As solicitudes acompañadas da documentación complementaria, entregaranse no Rexistro de 

Entrada do Concello en horario de atención ó público. 

O prazo de admisión de solicitudes finaliza o día 29 de abril  de 2016.
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Tramitación

A Concellería de Política de Igualdade, revisará os expedientes de solicitude e verificará que 

conteñen  a  documentación  esixida.  Se  resulta  que  a  documentación  está  incompleta  ou 

defectuosa, requirirase ó/á solicitante para que no prazo de DEZ DÍAS hábiles a partir da data 

da  notificación,  achegue  a  documentación  necesaria  ou  corrixa  os  defectos  observados, 

facéndolle  saber  que,  no  caso  de  incumprimento,  a  súa  solicitude  arquivarase  sen  máis 

trámite.

Unha vez  rematado o prazo de dez días e  feitas as correspondentes achegas,  remitiranse 

estas ó xurado, constituído a tal fin, para a súa deliberación.

Xurado

O xurado estará constituído por :

- A Concelleira de Política de Igualdade  

- O Concelleiro de Educación

- Unha representante do Consello Local da Muller e outra/o polo Consello Escolar Municipal

- A Directora do CIM (que fará as funcións de secretaria, con voz pero sen voto)

-O  xurado  poderá  solicitar  a  colaboración  doutras  persoas  de  recoñecido  prestixio  ou 

destacadas polo seu labor nos temas relacionados coa igualdade de oportunidades.

Resolución e notificación

Unha vez finalizada a avaliación dos traballos o xurado a través da Concellería de Política de 

Igualdade  elevará proposta para a concesión dos premios á  Xunta de Goberno Local. Ditas 

concesións serán notificadas ás entidades gañadoras, coa data e lugar de entrega de premios.

Criterios de valoración

Para a valoración das boas prácticas  presentadas teranse en conta os seguintes criterios:

- A planificación e desenvolvemento, é dicir, a formulación de obxectivos concretos e a 

súa coherencia coas actuacións propostas .

- O  impacto,  é  dicir,  as  principais  melloras  conseguidas  en  cuanto  á  igualdade  de 

xénero e/ou prevención da violencia de xénero.
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- A  coordinación do centro e/ou asociación con outras entidades e entre os propios 

membros da comunidade educativa: profesorado, departamentos, equipo directivo e 

ANPAS.

- O sostemento  no tempo,  é  dicir,  a  manifestación  de  cambios  duradeiros  que  se 

poidan incluír nos Plans de Acción Anual, no Proxecto Educativo do Centro, no Plan de 

Convivencia ou dentro das programacións anuais da asociación.

- A innovación no contido da experiencia,  ou da súa metodoloxía ou tamén da súa 

aplicabilidade  práctica  e  a posibilidade  de  transferencia,  é  dicir,  que  a  proposta 

poida ser presentada froito de resultados de traballos ou experiencias anteriores neste 

eido;  ou  ben  poida  formularse   na  proposta  presentada  o  xeito  de   artellar  os 

resultados ou conclusións deste traballo na práctica docente ou educativa  cotiá, nos 

seus planos didáctico, interaccional ou organizativo. 

- O enfoque transversal de xénero ao longo de toda a experiencia.

Cada un  destes criterios terá unha valoración máxima de 3 puntos.

Vilagarcía de Arousa, a 11 de xaneiro de 2016

Asdo. Tania García Sanmartín

Concelleira de Política de Igualdade
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