
               
 
 
 

 
 

CÀTEDRA D’ESTUDIS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE DE LA UIB 
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Participació 

 
Poden participar al concurs totes les institucions educatives no universitàries de la CAIB que 
hagin dut a terme durant el curs acadèmic 2018-19 alguna activitat de prevenció i/o 
sensibilització de la violència de gènere. Serà indispensable que hi hagi, com a mínim, una 
persona responsable que pertanyi a l’equip directiu/docent del centre educatiu que es 
presenta. 
 
La participació és totalment gratuïta....    
    

Temàtica  

    
La temàtica de les activitats presentades ha d’estar directament relacionada amb temes de 
violència de gènere, hagin estat activitats de conscienciació, prevenció, sensibilització o 
visibilització del fenomen. Es pretén reconèixer la feina feta des de les institucions educatives 
no universitàries en matèria contra la violència de gènere, enfocada cap al mateix centre o la 
comunitat.  
Entenem la violència de gènere segons la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures 

de protecció integral contra la violència de gènere (article 1), com la violència que, com a 

manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels 

homes sobre les dones, exerceixen sobre aquestes els qui siguin o hagin estat els seus 

cònjuges o els qui hi estiguin o hi hagin estat lligats per relacions similars d’afectivitat, 

fins i tot sense encara convivència. 
    

Calendari i enviament 

 

El termini per a la recepció de les inscripcions i dossiers quedarà obert des del moment 
de la publicació d’aquestes bases fins al dia 3333    de de de de setembresetembresetembresetembre    de 201de 201de 201de 2019999.     
 
L’acceptació de les bases del concurs es confirma de forma automàtica amb l’enviament 
d’aquesta fitxa d’inscripció: 
https://drive.google.com/open?id=1MCZY9k0EA39SFfumjMLIX4tfmySJtYWd a l’adreça 
concursoactividadescatedra@gmail.com. 
 
La decisió del jurat serà comunicada als participants durant el mes de setembre de 2019, a 
través del correu electrònic que apareix a la fitxa d’inscripció enviada. 
Lliurament dels premis: 17 d’octubre de 2019, a les 19.30 hores. Edifici Sa Riera. 
    
    



               
 
 
 

 
 

    
Característiques dels treball a concurs 

    

• Amb la inscripció s’ha d’enviar un petit dossier de l’activitat que indiqui: 
 

- Títol de l’activitat 
- Dades del centre educatiu 
- Responsables de l’acció (identifiqueu majors d’edat i menors d’edat) i rols 

desenvolupats 
- Persones Destinataris 
- Descripció de l’activitat 
- Motius d’implementació de l’acció 
- Objectius de l’activitat 
- Continguts treballats 
- Cronograma 
- Desenvolupament de l’activitat 
- Valoració de l’acció 
- Material adjunt (enllaços a vídeos, fotos, àudio...) 

 

• Les activitats presentades han de ser inèdites, originals i no premiades en altres concursos. 

• La temàtica de les activitats ha d’estar centrada en la violència de gènere. 

• S’admetran activitats elaborades en qualsevol tipus de format o expressió artística 
(mobilització espontània, fotomuntatges, dansa, teatre, lipdubs, projectes d’animació, 
literatura, poesia, intervencions urbanes o comunitàries, escultura, art urbà, etc.). 

• Les activitats que no s’hagin presentat en castellà o català han de dur obligatòriament una 
traducció en alguna d’aquestes dues llengües. 

• Tot el material s’ha de lliurar digitalment. No s’admeten DVD, USB ni qualsevol altre suport 
físic; només url amb l’enllaç privat a la plataforma on s’allotja el material (YouTube, Vimeo, 
Google Drive...). 

• No s’acceptaran activitats amb imatges violentes, denigrants, vexatòries o insultants, o no 
relacionades amb el tema del concurs, o que siguin de mal gust. L’organització del certamen 
es reserva el dret de no incorporar els materials que puguin atemptar contra els drets 
humans. 

• L’organització es reserva el dret de rebutjar una obra per mala qualitat de la imatge o el so, 
en cas que n’hi hagi. 

 
Premis 

    
- Primer premi: 900 euros 
- Segon premi: 500 euros 
- Tercer premi: 200 euros  
 

Les quanties dels premis poden quedar subjectes a retencions segons normatives. 
 
 
 
 



               
 
 
 

 
 

 
 

Comissió de selecció 

    
El jurat serà format per persones expertes en temes de violència de gènere i educació. 
Les decisions preses pel jurat seran inapel·lables. 
 
Criteris de valoració 
Es valorarà positivament l’originalitat, la idoneïtat del contingut amb la temàtica, la validesa del 
tractament del concepte violència de gènere, l’esforç tècnic i la creativitat. 
 
 

Publicitat de les activitats 

 
L’organització del certamen podrà publicar (totalment o parcialment) la informació aportada al 
dossier en qualsevol mitjà de comunicació o xarxa social que es consideri oportú. L’organització 
es reserva el dret de mantenir a la web o les xarxes institucionals la informació aportada al 
dossier el temps que es consideri oportú. Sempre sense ànim de lucre. 
    

Drets 

 
Tots els participants es fan responsables de l’autoria i originalitat de les activitats que enviïn. No 
es pot haver estat premiat en altres concursos. 
 
Les persones responsables del centre educatiu són les úniques responsables de tot el que surt al 
dossier. L’entitat organitzadora declina tota responsabilitat legal sobre el seu contingut. 
 
Amb l’enviament de la fitxa d’inscripció es confirma que els autors/es que utilitzin la imatge de 
menors als possibles materials audiovisuals o fotogràfics han disposat del consentiment de les 
famílies dels menors (pare/mare o tutors/es legals). 
 
La Càtedra d’Estudis contra la Violència de Gènere de la UIB i l’Institut Balear de la Dona es 
reserven el dret d’utilitzar els dossiers d’activitats de sensibilització i prevenció de la violència 
de gènere. 
 
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de tota la normativa i les bases 
establertes. 
 
Qualsevol tramesa que no s’ajusti a les bases del concurs, quedarà directament descartada pel 
jurat.  
 

Per a més informació 

 
Virginia Ferreiro Basurto 
Tel.: 971 17 20 43 
virginia.ferreiro@uib.es 
Web: http://actividadescatedraviolenciadegenero.blogspot.com.es/  


