
 
 
 
 
 
 

 
 

BASE S R E GULADORES DEL CONCURS DE  MICROMETRATGES "RELACIONS 

IGUALITÀRIES, RELACIONS SANES" , PROMOGUT PEL CAMPUS DE GANDIA DE LA              

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
__________________________________________________________________ 

 
TEMA: Sota el lema "RELACIONS IGUALITÀRIES, RELACIONS SANES" es pretén reflexionar sobre 

comportaments que previnguen qualsevol situació de violència de gènere, així com generar nou material 

audiovisual amb l'objecte de sensibilitzar contra aquest problema social. Es valoraran enfocaments nous, 

que no se centren en els estereotips de la violència física, sinó que aborden la violència com un fenomen 

complex que engloba la violència psicològica. Recomanem la lectura del còmic de sensibilització elaborat 

pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat:  

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/comic/home.htm 

i també aquests còmics fets per la Generalitat Catalana:  

http://www.gencat.cat/interior/violenciamasclista/comic-vm/  

 

 

REQUISITS PER A PARTICIPAR 

 

Ser estudiant, PAS o PDI del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València.  

 

Cada participant podrà presentar tots els treballs que desitge. Els micrometratges seran originals, d'autoria 

pròpia i no premiada en cap altre concurs. Cada obra inclourà el seu títol propi i el subtítol: Concurs de 

Micrometratges “Relacions igualitàries, relacions sanes”. 

 

Els micrometratges presentats només podran ser gravats amb la càmera d'un telèfon mòbil, càmera 

fotogràfica digital o tauleta (tablet), podent després editar-se amb les eines necessàries. 

 

Hauran de tenir una durada entre 10 segons i 2 minuts, inclosos els títols de crèdit si els hi hagués, i ser 

gravats en alta resolució (1920 x 1080), per a garantir el seu correcte visionat. 

 

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE TREBALLS 

 

El termini de presentació s'inicia el dia 25 d'octubre, finalitzant el dia 13 de novembre (data de registre 

d'entrada). 

 

La participació al concurs podrà ser individual o grupal. En el cas de participació en grup, s'admetrà fins a 

un màxim de 5 membres. La participació es formalitzarà mitjançant la presentació d'una sol·licitud 

d'inscripció mitjançant model d'instància estàndard, en la qual es farà constar un membre del grup com a 

representant. L'obra es lliurarà en sobre tancat en el registre del Campus de Gandia de la UPV (secretaria), 

C/ Paranimf 1, 46730 del Grau de Gandia. 

 

Aquest sobre contindrà: 

• CD/DVD amb l'obra gravada i el títol escrit en la caràtula. 

• Un sobre tancat de menor grandària i que s'introduirà en l'anterior, en el constarà el títol escrit en la caràtula 

del CD/DVD corresponent, les dades de la persona o persones en cas de grup amb el seu nom i cognoms, 

NIF, adreça postal, telèfon i correu electrònic, especificant quin dels seus membres és el representant a 

l'efecte de notificacions, i la signatura de tots els components d'aquest grup, que s'entendrà com a acceptació 

de les bases per tots i cadascun d'ells. 

 

Els documents presentats aniran dirigits a la Subdirecció de Promoció i Cultura del Campus de Gandia, com  

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/comic/home.htm
http://www.gencat.cat/interior/violenciamasclista/comic-vm/


 

 

 

 

 

a assumpte: Concurs de Micrometratges “Relacions Igualitàries, Relacions Sanes”. 

 

JURAT 

Estarà format per tres membres del Campus de Gandia de la UPV:  

 

• Francisco Castells Ramón, Subdirector de Promoció i Cultura del Campus de Gandia i professor  

del Grau en Comunicació Audiovisual 

• Rebeca Díez Somavilla, professora del Grau en Comunicació Audiovisual 

• Sandra Barrancos Gregori, tècnic de comunicació del Campus de Gandia.  

 

La fallada del jurat es donarà a conèixer el dia 25 de novembre de 2015, en l'acte organitzat pel 

Campus de Gandia de la UPV amb motiu del dia contra la violència de gènere.  

 

Els criteris de valoració tindran en compte: originalitat, qualitat tècnica i artística i guió, així com 

l'adequació i idoneïtat del missatge. 

 

PREMIS 

Es concedirà un únic premi consistent en: 

• Càmera GoPro HERO  

• Inscripció gratuïta per a tots els membres del grup del micrometratge guanyador per al congrés  

Comunica 2.0 2016.  

• Diploma acreditatiu del premi per a tots els integrants del grup 

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

 

Els autors de les propostes presentades, cediran de manera gratuïta els drets de reproducció, 

transformació i comunicació pública a la Universitat Politècnica de València, sense límit de temps i 

amb caràcter mundial. A l'efecte de la present cessió, s'entén per transformació la simple inclusió de 

l'obra presentada en les bases de dades de la Universitat Politècnica de València. 

 

Els autors seran responsables dels continguts i de recaptar les autoritzacions en matèria de dades o 

imatge respecte de les persones que poden aparèixer en les obres presentades. 

 

Si l'obra presentada inclou imatges i textos, que no siguen propietat de l'autor/a, aquests són els 

únics responsables d'haver obtingut els permisos corresponents, quedant eximeix la universitat de 

qualsevol responsabilitat. 

 

PROTECCIÓ DE DADES 

 

Les dades de caràcter personal facilitats pels interessats o als quals la Universitat Politècnica de 

València tinga accés en el marc de la present convocatòria, tindran la protecció derivada de la llei 

orgànica 15/1999, del 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal. 

 

 

Gandia, a 20 d'octubre 2015 

 

 

 

Francisco Castells Ramón 

Subdirector de Promoció i Cultura del Campus de Gandia de la UPV 


