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Concurs Dones que han fet la HISTÒRIA de l’UJI 
 
Dones que han fet la HISTÒRIA de l’UJI té com a objectiu anomenar i visibilitzar les 
dones de la Universitat Jaume I que han obert portes –fins aleshores tancades per a les 
dones- en diferents àmbits de la història universitària, reconeixent així la seva aportació a la 
construcció plena de la de la ciutadania, també, en la Universitat Jaume I. 

 

Coneixes alguna dona que ha contribuït a fer la història de l’UJI?   
Anem a contar històries… de vida i de la nostra universitat. 

       
 
 

1.-Què anomenar? Dones que han fet la HISTÒRIA de l’UJI en qualsevol àmbit de la 

vida universitària: estudiantil, acadèmica, política, laboral, social, educativa, cultural, esportiva… 
   

A  cada universitat, també en aquesta jove universitat nascuda en 1991, podem encontrar dones pioneres en algun camp: la 
primera dona que va finalitzar uns estudis típicament masculinitzats, la primera doctora honoris causa, la primera degana,  la 
primera que …   
Aquestes dones, encara que no ho sapiguem, han fet la història de l’UJI, tant en la construcció de la vida universitària com, per 
tant, en la construcció d’ una ciutadania plena, amb la participació d’homes i de dones. Visibilitzar aquestes fites i reconèixer la 
seva  aportació és l’objectiu d’aquest concurs.  

 
 

2.- Qui pot participar? Qualsevol persona de la comunitat universitària que tinga una història per contar. Cada 

participant podrà presentar una o més històries. La participació es gratuïta. 
 

3.- Com participar? Presentant una història sobre alguna dona que incloga: 

 Una identificació: el títol, la dona i la seva història 
  Títol de la historia 
  Localització de la història (any, àrea de treball, etc.) 
  Identificació de la protagonista (nom i cognoms) 

Autoria (nom i cognoms, adreça completa, DNI, telèfon i mail) 
Una història (relat, entrevista, etc.) d’entre 10 i 20 línees (arial 10, interlineat senzill)  

 Autorització de la protagonista para que publiquem la seva història, el seu nom i la seva foto  

 El format de la història es lliure: 
- Una foto digital (adjunta en format gif.,  tif. o similar) o escanejada (en pdf.) 
- Un micro-documental (vídeo d’un màxim de 5 minuts) 
- Etc. 
 

Cada historia es presentarà a través de correu electrònic a: redes-iso@uji.es   
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4.- Fins quan es poden presentar les històries? Fins el 15/maig/2013 

 

5.- Quin és el premi?  

Les històries seleccionades es recolliran en una edició electrònica. Fundació Isonomia realitzarà una acció divulgativa de les 
Dones que han fet la HISTÒRIA de l’UJI. 

 
El jurat estarà composat per personal designat per la Fundación Isonomia. La decisió del jurat serà inapel·lable.   
Les històries seleccionades s’anunciaran a partir del 17 de juny de 2013.  
 
 
 

La participació de les històries seleccionades, si així es desitja, podrà convalidar-se per 0,5 crèdits 
de lliure configuració.   
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