
                                                               
 
 

8M LEHIAKETAN PARTE HARTZEKO OINARRIAK 
Zer esan nahi du zuretzat M8ak? 

 
OBJEKTUA 
 
Eguesibarreko Udalak, Gazteria Sailaren eta Berdintasun Arloaren bitartez, Sarriguren BHIko 

neska-mutilentzako lehiaketa hau abiarazi du. 

Helburua irudimena, sormena eta behaketa adierazpen artistikoaren bidez askatzea da. 

Lehiaketaren helburua da parte-hartzaileek beren ezaugarri artistikoak erakustea eta balio eta 

jarduera osasuntsuak lantzea. 

 

PARTE-HARTZAILE 

Sarriguren BHIko ikasleek parte har dezakete. 

Lehiaketa honek zortzi kategoria ditu: 

 

Banakako kategoriak: 

 1. kategoria: DBHko 1. zikloko (DBHko 1. maila eta DBHko 2. maila) kontaketa, 

mikrokontaketa, saiakera eta poesia. 

 2. kategoria: Argazkia, marrazketa eta bideoa DBHko 1. zikloa (DBH 1 eta DBH 2). 

 3. kategoria: DBHko 2. zikloko eta Batxilergoko (DBHko 3. maila, DBHko 4. maila eta 

Batxilergoa) kontaketa, mikrokontaketa, saiakerak eta poesia. 

 4. kategoria: DBHko 2. zikloko eta batxilergoko argazkigintza, marrazketa eta bideoa (DBH 

3, DBH 4 eta Batxilergoa). 

Talde-kategoriak: 

 5. kategoria: DBHko 1. zikloko (DBHko 1. maila eta DBHko 2. maila) kontaketa, 

mikrokontaketa, saiakera eta poesia. 

 6. kategoria: Argazkia, marrazketa eta bideoa DBHko 1. zikloa (DBH 1 eta DBH 2). 

 7. kategoria: DBHko 2. zikloko eta Batxilergoko (DBHko 3. maila, DBHko 4. maila eta 

Batxilergoa) kontaketa, mikrokontaketa, saiakera eta poesia. 

 8. kategoria: Argazkia, marrazketa eta bideoa DBHko 2. zikloa eta batxilergoa (DBH 3, 

DBH 4 eta batxilergoa) 

 

Lehiaketan parte hartzea doakoa da. 

Taldeak gehienez 4 pertsonaz osatuta egongo dira. 

Pertsona bakoitzak 2 lan eman ahal izango ditu gehienez, bi indibidualak, bi taldekakoak edo 

bakarkakoak eta bat taldekakoa. 

Fisikoki edo digitalki eman ahal izango da. Puntu fisikoak hauek izango dira: BHIn gaitutako 



                                                               
 
 
postontzia edo CAFeko gaztegunerako prestatutako postontzia. Entregatzeko azken eguna hau 

izango da: 

 

 Fisikoki: otsailaren 17ra arte 

 Digitalki: otsailaren 19ra arte  

 

Entrega digitala: lana programajoven-gazteprograma@egues.es helbidera bidaliz. 

 

 Posta elektronikoaren GAIA atalean 8M lehiaketa jarriko da. 

 BI ARTXIBO ERANTSI bidaliko dira: lan izeneko bat + aukeratutako izengoitia 

(lanarekin). Bestea, "Datuak" izenekoa + aukeratutako izengoitia, honako datu pertsonal 

hauekin: lanaren izenburua, izen-abizenak (taldearen kasuan, talde osoaren izenak jarri), 

zein kategoriatara aurkezten den (banakakoa edo taldekoa eta zikloa), posta elektronikoa eta 

harremanetarako telefonoa. 

 Lan bakarra entregatu daiteke postaz bidalita. Bi kategoriatara aurkezten bazara, bi mezu 

desberdin bidali beharko dituzu. 

 Talde-lanaren kasuan, entrega bakarra egingo da. 

Entrega fisikoa: lana kartazal folio batean entregatuko da. Gutun-azalaren barruan, lanarekin 

batera, beste gutun-azal txiki bat erantsi beharko da, honako informazio honekin: lanaren 

izenburua, izen-abizenak (taldearen kasuan, talde osoaren izenak jarri), zein kategoriatara 

aurkezten den (banakakoa edo taldekakoa eta zikloa), posta elektronikoa eta 

harremanetarako telefonoa. Lehen aipatutako postontzietan utziko da. 

 

BALDINTZAK 

Entregatutako lanak gai honekin lotuta egon beharko du: Zer esan nahi du zuretzat M8ak 

(Emakumearen Nazioarteko Eguna)? 

 

KONTAKIZUNAK 

Ezingo dira 500 hitz baino gehiago izan. 

 

MIKROKONTAKIZUNAK 

Ezingo dira 100 hitz baino gehiago izan. 

 

POESIA 

Ezingo dira 5 ahapaldi baino gehiago izan. 



                                                               
 
 
 

SAIAKERA 

Ezingo dira 1.000 hitz baino gehiago izan. 

Testu guztiak euskaraz zein gaztelaniaz aurkeztu ahal izango dira. Testuak eskuz nahiz 

ordenagailuz eman ahal izango dira. 

 

MARRAZKETA 

Edozein teknika erabili ahal izango da. Tamaina Din-A4 izan beharko da (21x29,7 cm). 

 

BIDEOA 

Gehienezko iraupena 2 minutukoa izango da. 

 

ARGAZKIGINTZA 

Teknika librea. Entregatzeko formatuak ``JPG «( e) n izan beharko du. 

 

Lan guztietan mezuaren argitasuna, gramatika, ortografia ona, originaltasuna eta sormena hartuko 

dira kontuan. 

 

DEIALDIA 

Lehiaketaren finala martxoaren 7an izango da, 6. orduan. Tokia aurrerago zehaztuko da, eta parte-

hartzaileak bakarrik joan ahal izango dira. 

 

BOZKETAK ETA BALORAZIO-IRIZPIDEAK 

Lehiaketara aurkeztutako jarduketei buruzko epaia emango duen epaimahaia CAFeko gazte-

taldeak, Berdintasun Sailak eta Eguesibarreko Udaleko Gazteria Sailak osatuko dute. 

Lana planteatutako galderari erantzutea baloratuko da (zer esan nahi du zuretzat M8ak?), 

mezuaren argitasuna, gramatika, ortografia ona, originaltasuna eta sormena. 

 

SARIAK 

Taldekako sariak zinemarako sarreren, bolo-partida baten edo izotz-pistako arratsalde baten 

artean aukeratuko dira. 

Banakako sariak biren artean aukeratuko dira. Alde batetik, CAFen Gazte Programak ematen 

dituen jardueretako batean doan parte hartzeko aukera izatea, laguntzaile bat eramateko 

aukerarekin. Aukera hau 2024ko martxora arte trukatu ahal izango da. Bestalde, Eguesibarreko 

dendetan erabiltzeko txartel bat. 

 



                                                               
 
 
ERANTZUKIZUNA 

Parte-hartzaileek ziurtatu dute entregatutako lanak originalak direla. Kopia bat hautemanez gero, 

obra deskalifikatu egingo da. 

Obran agertzen diren pertsona guztien irudi-eskubideak errespetatzeko konpromisoa hartzen dute. 

Adingabeen irudiak agertzen badira, haien gurasoen edo legezko tutoreen baimena izatea 

bermatzen da. 

Erakundeak egiten dituen jarraibideak une oro errespetatzeko konpromisoa hartzen dute, jokabide 

desegokiak kanporatzea ekar baitezake. 

Lehiaketan parte hartze hutsak berekin dakar oinarri hauek onartzea, 

Lan irabazleak ikusgai jarri ahal izango dira. Kasu horretan, irabazleekin harremanetan jarriko da, 

haien baimena lortzeko. 

 

 

 

 


