
 Concello de Cospeito 

 

Participa connosco ¡!! “AS FILLOÍÑAS  DA IGUALDADE” 

“É UN XOGO DIDÁCTICO QUE SE PROPÓN PARA A DIVERSIÓN EN FAMILIA, QUE PROMOVE O 

COÑECEMENTO DE ESPAZOS E RECURSOS DO NOSO CONCELLO AO TEMPO QUE INFORMA E 

SENSIBILIZA E PROMOVE A IGUALDADE DE XÉNERO E A ERRADICACIÓN DE TODO TIPO DE 

VIOLENCIAS. 

PARTICIPA E GAÑA!!! 

ESTO É UNHA FILLOÍÑA POLA IGUALDADE: 

 

 

♀ VER Bases do Xogo na páxina web do Concello de Cospeito así como 

no perfil de Facebook e en cada código QR de cada Filloíña. 

Hai un total de 10 Filloíñas agochadas polas paredes, rúas e espazos públicos do 

noso Concello. 

Poderán participar todas aquelas persoas que o desexen.  

Segue as pistas facilitadas na páxina Web do Concello de Cospeito e tamén na nosa 

páxina de Facebook e atoparalas!!! 

Moi Importante!!!!: Para conseguir os premios, OS ACHÁDEGOS XUNTO COS 

VOSOS DATOS DEBEN COMUNICARSE POR CORREO ELECTRÓNICO A 

servisociais@concellodecospeito.es, (nas bases inclúese un Anexo que podes 

empregar para facilitar a comunicación e recoller os datos). 

Cada filloíña leva incorporado un código QR con información e contidos relacionados 

co ámbito da igualdade de xénero. 

Para visibilizar o xogo e a campaña, cando as atopes documenta os achádegos 

facendo unha foto da mesma na súa ubicación (pero nas redes non desveles onde 

está!!!), súbea ás redes sociais, etiquetando a nosa conta de facebook @Concello de 

Cospeito así como o nome do xogo @FilloiñasDaIgualdade . 

Importante!!!!:  

     - Non desveles publicamente a ubicación para dar emoción e non estragar o xogo 

e para que o resto de participantes continúen buscando. 

     -Se atopas as filloíñas non as retires da súa ubicación para poder continuar co xogo. 
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 Concello de Cospeito 

 

♀ CÓMO CONSEGUIR OS PREMIOS ?  

(cada participante só poderá optar a un premio). 

Haberá 6 premios principais e ata 50 agasallos que serán os seguintes: 

-  1º PREMIO: para a 1ª persoa que consiga atopar as 10 Filloíñas que o acredite mediante 

o envío por correo electrónico a servisociais@concellodecospeito.es  dunha foto 

das mesmas “in situ”+ ubicación + unha frase sobre cada un dos contidos dos 

códigos QR incluídos en cada unha delas: 1 TABLET (valorada en aprox. 200€).  

 

        -  2º PREMIO: para a 2ª persoa que consiga atopar as 10 Filloíñas, que o acredite mediante 

o envío por correo electrónico a servisociais@concellodecospeito.es dunha foto das 

mesmas “in situ”+ ubicación + unha frase sobre cada un dos contidos dos códigos QR incluídos 

en cada unha delas: 1 PATINETE (valorado en aprox. 115€). 

        -  3º PREMIO: para a 3ª a persoa que consiga atopar as 10 Filloíñas, que o acredite 

mediante o envío por correo electrónico a servisociais@concellodecospeito.es dunha 

foto das mesmas “in situ”+ ubicación + unha frase sobre cada un dos contidos dos códigos QR 

incluídos en cada unha delas: 1 LOTE DE LIBROS CON PERSPECTIVA DE XÉNERO 

(valorado en aprox. 75€). 

- 4º, 5º e 6º PREMIOS: asignaranse á 4º, 5ª e 6ª participantes, tendo en conta a orde 

cronolóxica de chegada dos correos electrónicos e asímesmo de maior a menor número de 

filloíñas atopadas por participante: 1 ILUSTRACIÓN PERSONALIZADA REALIZADA POLA 

ARTISTA LOCAL SALOBRAL BOÓ ARJONA (valorados cada un deles en 30€). 

 

- Para o resto de participantes, animámosvos a seguir buscando a igualdade de xénero no 

noso concello porque hai ata 50 agasallos ben chulos que se repartirán entre todos os 

participantes que acrediten atopar filloíñas do seguinte xeito: Os seguintes 50 gañadores 

estableceranse tendo en conta a orde cronolóxica de chegada dos correos electrónicos e 

asímesmo de maior a menor número de filloas atopadas terán un agasallo.  

 

En tódolos casos a orde de premios irá dada pola orde de recepción dos correos electrónicos e 

tendo en conta os criterios establecidos anteriormente para cada premio ou agasallos. 
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