
 

 

BASES CONCURSO DE DEBUXOS ESCOLARES SOBRE 

OS ODS NO MEU CONCELLO 

 

O Concello de Tomiño atópase inmerso no proceso de deseño do seu “Plan de Implantación dos 

Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) no Concello de Tomiño 2022-2024 “ enmarcado 

no programa “A Axenda 2030, un reto local nun mundo de transformación II”, impulsado polo 

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade coa financiación da Xunta de Galicia e co traballo 

da ICSEM, Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa como entidade executora. 

Neste marco, está prevista a realización dunha serie de actividades de divulgación e 

sensibilización entre a poboación de Tomiño na procura da sustentabilidade. Entre elas, 

establécese un CONCURSO DE DEBUXO para nenos e nenas matriculados nas escolas do 

Concello de Tomiño, co tema: “Os ODS no meu Concello”. As bases do concurso son as seguintes: 

1. Obxecto: 

Sensibilizar e implicar á poboación de Tomiño sobre a importancia da implantación da Axenda 

2030 dende o nivel local a través da realización dun concurso de debuxos relacionados cos ODS 

entre os/as escolares do Concello de Tomiño. 

2. A quen vai dirixido: 

A todo o alumnado matriculado nos centros de educación primaria (1º a 6º de primaria) dos 

centros de ensino do Concello de Tomiño. 

3. Como participar: 

Para participar deberá ser necesario facer chegar o debuxo á organización, o que poderá facerse 

mediante dúas vías: 

� Depositar o debuxo no Colexio, o cal será recollido pola persoa de referencia no centro. 

� Depositar o debuxo no Concello de Tomiño. 

En todos os casos, o debuxo deberá ir acompañado (preferiblemente na parte de atrás) dun 

nome, curso e nome do colexio, ademais dos datos de contacto para ser contactados en caso de 

ser seleccionados como gañadores pola organización. 

4. Prazos: 

O prazo de presentación de candidaturas ao concurso comezará o luns 14 de febreiro e finalizará 

o día 25 de Febreiro. 

5. Criterios de Valoración: 

- Orixinalidade e creatividade da publicación 

- Vinculación do debuxo coa Axenda 2030 e os ODS. 

- Introdución de elementos locais propios do Concello de Tomiño. 



 

 

- Aparición de elementos medioambientais e sociais no debuxo. 

- Calidade artística e creativa do debuxo. 

6. Xurado e selección 

A selección dos premios será realizada polo equipo técnico do proxecto “Plan de Implantación 

dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) no Concello de Tomiño 2022-2024”. Esta 

selección farase en base aos criterios de valoración expostos no apartado anterior. 

7. Premios e gañadores/as: 

O premio consistirá  na entrega de seis ‘vales‘ ou ‘cupóns’ para a compra de material escolar 

nun comercio local de Tomiño valorados en 50 euros cada un. 

Ademais, filmarase un pequeno vídeo de difusión e divulgación no que se presentarán os 

debuxos gañadores explicados polos propios participantes (previa autorización dos/as titores/as 

legais, sendo posible que non aparezan os seus rostros). 

Establécense tres categorías: 

• Dous premios para os mellores debuxos do primeiro ciclo de Primaria (1º e 2º). 

• Dous premios para os mellores debuxos do segundo ciclo de Primaria (3º e 4º). 

• Dous premios para os mellores debuxos do terceiro ciclo de Primaria (5º e 6º) 

8. Dereitos: 

O Concello de Tomiño e o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade resérvase a posibilidade 

de publicar na súa páxina Web e RRSS o material presentado polos participantes. As persoas que 

teñan a autoría cederán os dereitos de explotación das obras, consistentes na reprodución, 

distribución e comunicación pública, que se fará sempre co recoñecemento da súa condición de 

autor/a, salvo manifestación en contrario.  

9. Lei de Protección de Datos 

O Concello de Tomiño, na súa calidade de responsable do tratamento, informa que os datos 

recollidos para a inscrición dos participantes e dos gañadores do concurso serán tratados de 

acordo coa lexislación en materia de protección de datos, e en particular de acordo co 

establecido na Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Persoal.  

10. Aceptación Bases: 

A participación neste concurso implica o pleno coñecemento e aceptación destas bases e a 

aceptación da decisión do Xurado. A organización resérvase o dereito de modificar ou regular 

calquera aspecto non contemplado neste documento, así como a súa interpretación.  

  



 

 



 

 

 


