Iniciativa portada a terme amb la col·laboració i suport de:

Bases del concurs “Per

la igualtat de gènere a la UAB, quina és la teva

idea?”
1. Quin és l’objectiu del concurs?
L’objectiu del concurs és implicar a l’alumnat universitari en la discussió d’accions socials
afavoridores de la igualtat de gènere en l’entorn universitari.
D’aquesta manera, es tracta d’un concurs artístic en el qual cal dibuixar una imatge sobre
possibles accions o mesures per tal de superar les situacions de desigualtat de gènere a la nostra
universitat.

2. Qui pot participar-hi?
Pot presentar una proposta sobre la temàtica esmentada l'alumnat de la UAB matriculat en
estudis de grau, llicenciatura, diplomatura, postgrau, màsters i doctorat en centres propis durant
el curs 2016-17.
Les propostes es poden presentar individualment o en equip.
Cada persona o equip pot presentar només una proposta.

3. Quines característiques ha de tenir la vinyeta a dibuixar?
-

-

La imatge a dibuixar ha de representar una o diverses accions que caldria dur a terme a la
nostra universitat per tal de superar les situacions de desigualtat de gènere, exposades en
el cartell “IUABtat de gènere?”. Trobareu el cartell al següent link:
http://iuabtatdegenere.blogspot.es/.
La imatge a dibuixar hauria de respondre a les preguntes: “Quines mesures es poden
impulsar des de la UAB per millorar la igualtat entre homes i dones?” o “Com t’imagines
una universitat igualitària en perspectiva de gènere?”

4. Com s’ha presentar la vinyeta?
La proposta s’ha de presentar en format JPG o bé PDF i pot ser enviada tant en dibuix a mà
com en ordinador.
Tramesa
- L’enviament de la imatge s’haurà de fer via correu electrònic a la direcció
concurs.iuabtat@gmail.com
- Cal explicitar en l’assumpte del correu el títol de la vostra vinyeta i el nom de la
persona/equip guanyador/a.
- En el cos del missatge cal explicitar la informació de contacte:
 Nom i cognoms
 Estudis que s’estan realitzant a la UAB
 Correu i telèfon de contacte de la persona o equip
El termini de presentació de la vinyeta s’obre el dia 19 d’abril del 2017 i es tancarà el dia 18
de maig del 2017.
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5. Com es seleccionarà la vinyeta guanyadora?
El disseny serà escollit per un jurat, conformat per l’equip de la campanya “IUABtat de
gènere?”, una representant de la FAS, i un/a representant de la Facultat de Ciències de
l’Educació.
S’anunciarà la guanyadora el 23 de maig del 2017 via correu electrònic, en la direcció que
s’enviï el disseny.
La setmana següent a l’anunci de la persona guanyadora es durà a terme un acte oficial
d’entrega dels premis.

6. Quins premis hi haurà?
Per a la persona/equip guanyador/a:
-

7.

Publicació de la vinyeta seleccionada a les pàgines web de la Fundació Autònoma
Solidària i a la de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB.
Entrega d’un diploma que certifiqui com a guanyadora la persona o equip seleccionat.
Entrega d’un lot de llibres.

Cessió drets d’autor

La persona o equip guanyador cedeix els drets d’autor de la imatge creada per tal de ser
difoses a través de les pàgines web de la Fundació Autònoma Solidària i de l’Observatori per a
la Igualtat de la UAB. .

8.

Altres informacions

Per a més informacions i qüestions podeu consultar el nostre blog
http://iuabtatdegenere.blogspot.es/ o enviar-nos un e-mail a concurs.iuabtat@gmail.com
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