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BASES VIII CONVOCATÒRIA CONCURS 

DE CARTELLS MARÇ PER LA IGUALTAT 

 

TEMA 

La Facultat de Ciències Socials convoca la VIII edició del concurs de 

cartells Març per la Igualtat. 

PREMI 

La dotació del premi és de 250 euros i un diploma acreditatiu. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL CARTELL 

Es podrà utilitzar la tècnica que es considere més adient: fotografia, 

collage, pintura, il·lustració. Les persones que participen podran concursar 

amb una sola obra de format 49,5 x 70 cm. 

En el cartell hi ha de figurar: 

- El lema del cartell: Març per la igualtat 

- El logotip de la Facultat de Ciències Socials 

 

COMISSIÓ AVALUADORA 

 

La comissió avaluadora estarà composada per les persones que formen part 

de la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat 

de València. 

PRESENTACIÓ DEL CARTELLS 

Les obres presentades han de ser originals i inèdites i la guanyadora 

quedarà en propietat de la Facultat de Ciències Socials, la qual la podrà 

reproduir quan ho considere. 

 



 

IDENTIFICACIÓ 

Com a requisit imprescindible per a participar es requereix adjuntar la 

següent documentació: 

- El treball original on NO haurà d’aparèixer el nom de l’autora de l’autor.   

- Un sobre que continga el model de plica degudament complimentat. 

LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ 

Els originals s’han de lliurar al Deganat de la Facultat de Ciències Socials, 

Avinguda dels Tarongers, 4b de València, CP 46021. 

El termini de presentació finalitzarà el 5 de febrer de 2020. 

Amb els cartells presentats s’exposaran a la Facultat de Ciències Socials. 

El fet de concórrer a la convocatòria implica l’acceptació de les bases per 

part de les concursants i els concursants. 

 

 

 

 

Albert Moncusí Ferré  

Degà de la Facultat de Ciències Socials 

 

 

 

 

 

 

 

 


