
 
 

 
 

Organitza: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació  

Col·labora: Unitat d'Igualtat de la Universitat de València amb les ajudes 
subvencionades pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

(Resolución del IMIO, BOE 310 de 28 de diciembre 2015) 

 

I.- Característiques formals:  

* Podrà participar en el concurs qualsevol estudiant de la Universitat de València 
que estiga en actiu o amb matrícula vigent durant el curs 2015-16.  

* Els microrelats podran ser enviats des del dia 25 de novembre de 2015 fins el 
pròxim 19 de febrer de 2016, ambdós inclosos. 

* Es desestimaran aquells microrelats que no respecten las bases, o el contingut 
dels quals no s'ajuste al tema principal del concurs: “l'eliminació de la violència 
contra les dones i les estratègies d'enfrontament de les desigualtats”.  

* Tots els microrelats presentats i acceptats seran exhibits a la Facultat de 
Filologia, Traducció i Comunicació o la Unitat d’Igualtat dins de la programació 
"Març per la Igualtat".  

 

 

Tu no me la pegues! 

 IV CONCURS DE MICRORELATS AUDIOVISUALS AMB MOTIU 
DEL 25N:  

“DIA INTERNACIONAL DE L´ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
CONTRA LES DONES” 



II.- Característiques tècniques:  

*Els microrelats s'enviaran en qualsevol dels formats de vídeo més habituals, 
MOV, AVI, MPG4, MPG2, WAV, etc.  

* La duració total del vídeo serà de 2 minuts (120 s), com a màxim.  

* Si el vídeo va acompanyat d'àudio o de textos, es podrà utilitzar qualsevol 
llengua dels estudis oficials de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. 

* Es podrà gravar el microrelat en qualsevol dispositiu de registre digital 
d'imatges, com ara càmera, telèfon (smartphone), tablet, etc.  

* Es podrà generar el microrelat en vídeo, imatges sintètiques, fotografies, o 
qualsevol altre mètode d'animació audiovisual. 

* Els arxius s'enviaran a “Consigna” de la Universitat de València, en l'adreça 
http://consigna.uv.es/ seguint les següents passes: 

 
 
1r: Aneu a: /ENVIAR/ 
2n: L'“USUARI O E-MAIL DEL DESTINATARI EN LA UV” serà: 
sebastian.sanchez@uv.es 
3r: A “FITXER A ENVIAR” cal pujar l'arxiu del microrelat.  

mailto:sebastian.sanchez@uv.es


4t: A “DESCRIPCIÓ, TEXT DE LA NOTA A ENVIAR JUNTAMENT AMB 
L'URL” escriureu el nom, els cognoms i el títol del microrelat. 
5é: Per últim cal que envieu, a banda i per correu electrònic, a 
sebastian.sanchez@uv.es els següents documents, convenientment signats:  
1. “Clàusula informativa per a l'ús de la imatge”  

2. “Informació sobre la llei de protecció de dades de caràcter personal”  

   

 

 

III.- Jurat:  

* El jurat estarà integrat per experts en comunicació audiovisual, responsables 
d'institucions en defensa de la igualtat de gènere i en contra de la violència de 
gènere i especialistes en comunicació social.  

* El resultat serà comunicat als premiats en un acte públic durant el mes de març 
de 2016.  

* El jurat, el veredicte del qual serà inapel·lable, serà l'encarregat de resoldre 
qualsevol dels dubtes que pogueren originar aquestes bases.  



* El concurs podrà declarar-se desert en el cas que cap dels microrelats rebuts 
s'ajuste a les bases o al tema principal del concurs.  

 IV.- Premis:  

 * S’estableixen dos modalitats: 

 1.- Microrelat guanyador: 500 €  

 2.- Microrelat finalista: 300 €  

  

 Per a més informació o dubtes contacteu amb: 

 Begonya Pozo (begona.pozo@uv.es) 

 Sebastián Sánchez (sebastian.sanchez@uv.es)  
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