
 
 
 

   

 

 

Amb motiu del 8 de març, la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Magisteri, 

amb la col·laboració d’edicions Bromera, convoca la II edició del concurs de 

fotografia “Per la igualtat”. 

La finalitat d’aquest concurs és sensibilitzar els futurs mestres de la importància 

de treballar des de l’educació l’erradicació de qualsevol tipus de discriminació i 

violència de gènere i formar persones compromeses amb la coeducació. 

La participació en aquest concurs implica la plena acceptació de totes i 

cadascuna de les seues bases i la resolució inapel·lable per part de 

l’organització de qualsevol circumstància no prevista a les bases. 

 

Pot participar tot l’alumnat matriculat al Grau en Mestre/a en Educació 

Infantil o al Grau en Mestre en Educació Primària de la Facultat de Magisteri 

de la Universitat de València en el curs 2014/2015 en qualsevol de les seues 

titulacions. 

 

Les fotografies presentades hauran de fer referència a l’educació per la 

igualtat i l’equitat entre homes i dones. 

Si en les fotografies apareixen imatges de persones, els participants hauran 

de comptar amb la seua autorització per escrit per poder presentar-se al 

concurs. A l’escrit constarà de forma expressa el coneixement de les bases 

de la present convocatòria 

 

 

 



 
 
 

   

 

Cada participant podrà presentar un màxim de dues fotografies. Aquestes 

hauran de ser necessàriament originals, inèdites i no hauran estat 

guardonades amb anterioritat.  

Amb l’autoria, el participant es responsabilitza del compliment d’aquests 

requisits i assumeix tot allò que puga derivar-se del seu incompliment a tot 

els efectes.  

 

Les fotografies podran ser en blanc i negre o color i la tècnica podrà ser 

analògica o digital amb una resolució fotogràfica de 2400x3000 píxels (des 

de 3 mb). 

Les obres es presentaran en paper fotogràfic de format A-4 i 

s’acompanyaran d’un títol i un breu text explicatiu d’un màxim 200 paraules.  

Les fotografies que no presenten aquesta informació seran excloses del 

concurs. 

 

Haurà de ser anònima i es lliurarà en un sobre tancat en el qual constarà el 

títol de l’obra. Dins del sobre un altre sobre tancat, amb el títol de l’obra a 

l’exterior,  al qual s’inclourà: a) títol de l’obra, noms i cognoms, DNI, NIE o 

passaport, curs, grup i especialitat; b) un CD o USB amb aquestes dades i 

una còpia de la imatge presentada. 

 

Les fotografies es lliuraran en la Secretaria de la Facultat de Magisteri (Sari 

Furió) des del dia 2 de març fins el 12 de març de 2014 a les 14.00 hores. 

No s’admetran fotografies amb posterioritat a aquesta data.  

 

S’estableix: 
- un primer premi dotat amb un lot de llibres, un joc de làmines d’Enric 

Solbes i un e-book,  
- un segon amb un lot de llibres, un joc de làmines d’Enric Solbes  i un 

disc dur multimèdia   



 
 
 

   

- un tercer amb un lot de llibres, un joc de làmines d’Enric Solbes i un 
tiquet per la Tenda de la Universitat. 
 

Les fotografies guardonades es publicaran a la pàgina web del centre i 

podran ser emprades en la següent convocatòria del premi. Els guanyadors 

cedeixen els drets d’explotació i difusió a tal efecte i es comprometen a fer 

referència expressa al guardó obtingut de la forma que segueix “Primer, 

Segon o Tercer Premi Concurs de Fotografia “Per la igualtat” de la Facultat 

de Magisteri (2º edició)”  sempre que es difonga la fotografia.  

 
A criteri del jurat el premi podrà declarar-se desert i també podrà concedir-
se mencions en funció de la qualitat de les obres presentades. El veredicte 

del jurat serà inapel·lable.  

 

Sempre que el nivell de les obres presentades ho permeta, d’entre totes les 

fotografies, el Jurat podrà triar-ne les més significatives per la seua 

exposició pública en la Facultat de Magisteri sota el tema d’aquest concurs. 

Una volta finalitzada l’exposició pública, les imatges no guardonades podran 

ser recollides pels participants en la Secretaria de la Facultat de Magisteri 

(persona de contacte: Sari Furió) al llarg dels quinze dies següents. Després 

d’aquest període, totes les fotografies no recollides seran destruïdes. 

 

El Jurat serà nomenat per la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Magisteri. 

El seu veredicte es publicarà en la pàgina web de la Facultat de Magisteri. 

Pot consultar-se la pàgina web de la Facultat de Magisteri: 

www.uv.es/magisteri 


