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CONCURS DE FOTOGRAFIES D’INTERCANVI – Edició 2020/2021 
 
 
El Concurs de Fotografies d’Intercanvi 2020 s’adreça als i les estudiants internacionals 

que venen a la UAB amb un programa de mobilitat.  

 

Objectiu 

Es tracta de plasmar en una fotografia la primera impressió que heu tingut en el moment 

de viure l’experiència de l’intercanvi internacional. Volem que es transmeti quines són les 

vivències positives a les estades en una altra universitat i així motivar la comunitat a 

participar en estades acadèmiques a l’estranger per a complementar la seva formació 

acadèmica i afavorir la internacionalització de la universitat. 

 

Mitjançant una fotografia, s’ha d’expressar i transmetre aquesta vivència o aprenentatge 

l’inici de l’intercanvi. 

 

Participants  

El concurs s’adreça a estudiants internacionals que estiguin a la UAB amb un programa de 

mobilitat durant el primer semestre del curs 2020/2021. 

 

Bases del concurs 

- Les obres presentades han de ser originals i ajustar-se a la temàtica descrita a 

l’objectiu. 

- Cada participant pot presentar un màxim de dues fotografies. 

- La participació es farà a través d’Instagram. Per a que la participació sigui vàlida 

s’ha de seguir el compte @comunitatuab i penjar les fotos a Instagram amb 

l’etiqueta #photocontestUAB i anomenant a @comunitatuab  

- El termini de presentació de propostes comença el 21 de setembre i finalitza el 8 

d’octubre de 2020. 

- Es rebutjaran totes aquelles obres amb contingut violent, sexista, racista o que 

vulnerin drets fonamentals de les persones. 
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Jurat i selecció de les obres guanyadores 

 

El jurat, format per 2 membres de la Unitat de Dinamització Comunitària i 3 estudiants 

que participen al programa Mentor, seleccionarà les fotografies guanyadores d’aquesta 

edició d’entre les 10 propostes que tinguin més vots. 

 

Les 10 propostes finalistes s’escolliran per votació popular via Instagram, entre les 10 que 

tinguin més vots. Es podrà votar fins al 15 d’octubre. Per tal que el vot sigui vàlid, 

prèviament cal fer clic a “m’agrada” a la pàgina d’Instagram de la Unitat de Dinamització 

Comunitària (@comunitatuab). 

 

El jurat es reserva el dret d’afegir més propostes finalistes en funció de la seva valoració o 

declarar deserts els premis si ho considera convenient. La selecció de les obres 

guanyadores es farà tenint en compte que evidenciïn aquest inici de l’experiència de 

l’intercanvi. 

 

Premi 

 

El primer premi serà una càmera instantània i el segon, un joc de lents òptiques pel 

mòbil.  

 

La resolució es farà pública el dia 21 d’octubre de 2020 i es publicarà al web de la Unitat 

de Dinamització Comunitària (www.uab.cat/comunitat). La participació en el concurs 

suposa l’autorització de la publicació de les fotografies per part de l’estudiant. Tota la 

responsabilitat sobre un possible plagi recaurà sobre l’autor/a de l’obra. 

 


