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Què nomenar? Dones que han fet la HISTÒRIA de l’UJI en qualsevol àmbit de la vida 

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

En cada universitat, també en aquesta jove universitat nascuda en 1991, podem trobar dones pioneres en 
algun camp: la primera dona en matricular-se o titular-se en... la primera esportista en... la primera alumna 
que va aconseguir... la primera dona que va acabar uns estudis típicament masculinitzats... la primera 
doctora honoris causa, la primera dona en ocupar un càrrec institucional dins l’UJI, la primera que …  

 
Aquestes dones, encara que no ho sapiem, han fet la història de l’UJI. L’objectiu d’aquest concurs és, 
precisament, nomenar aquestes dones i visibilitzar les seues fites.        

 

Qui pot participar? Qualsevol persona de la comunitat universitària que tinga una història que explicar. També 

s’admetrà la participació de grups d’un màxim de 7 persones. 
 

Cada participant o grup podrà presentar una o més històries.  
La participació és gratuïta i implica l’acceptació de les bases d’aquest concurs i les decisions del jurat.  

 

Com participar? Presentant una història. Cada història haurà d’incloure: 

 

 La història. El format de la història és lliure. Es podrà presentar un micro-documental  [vídeo d'un màxim de 
5 minuts], una notícia, un reportatge periodístic, un relat, un foto-reportatge, etc. 
 

 Acompanyant la història, caldrà presentar   

 Fitxa d’identificació de la història que incloga:  
- Títol de la història 
- Localització de la història [any, àrea de treball, relació amb l’UJI, etc.] 
- Identificació de la protagonista [nom i cognoms] 
- Autoria de la història [nom i cognoms, adreça postal completa, DNI, telèfon i correu electrònic]. En 

cas de ser un grup: el nom del grup, la persona responsable del grup [nom i cognoms, adreça 
postal completa, DNI, telèfon i correu electrònic] i una relació de la resta de persones que l’integren 
[nom, cognoms i DNI]. 

 L’autorització de la protagonista per a què es puga publicar la seua història. 
 

La presentació es farà a través de correu electrònic a l’adreça:  redes-iso@uji.es  
Assumpte: Concurs Dones que han fet la HISTÒRIA de l’UJI 

 
Més informació: Fundació Isonomia -  UJI-  ESTCE – Edifici Ampliació Biblioteca – Nivell 0 - 964 729 134 

            http://isonomia.uji.es   
  

Què es valorarà? A més de la qualitat del treballs, es valorarà l’ús no sexista del llenguatge i de les imatges així 

com el tractament no estereotipat dels continguts. 
 

 
Fins quan es poden presentar les històries?               

  
Quin és el premi?  

La millor història rebrà un premi dotat amb 100 euros  
Totes les històries seleccionades, si així es desitja, podran convalidar-se per               

 
Les històries seleccionades podran ser publicades i formar part d’una acció divulgativa si la qualitat i els formats ho 
permeten. 

 
El jurat estarà integrat per personal designat per la Unitat d’Igualtat de l’UJI i la Fundació Isonomia. La decisió del jurat   
serà inapel·lable i es farà pública a partir del 31 de gener de 2015. El premi podrà quedar desert.  
 
 
 

ACCIÓ 106 del Pla d’Igualtat de la Universitat Jaume I 
Unitat d’Igualtat| Universitat Jaume I                          

1 ECTS  

Fins el 15/desembre/2014 

Amb l’objecte de nomenar i visibilitzar dones de la UNIVERSITAT JAUME I 

que han obert portes en diferents àmbits, reconeixent així la seua aportació 

al creixement i a la història de l’UJI, la Unitat d’Igualtat presenta... 

 

    III Concurs 
      Dones que han fet la HISTÒRIA de l'UJI 

http://isonomia.uji.es/
http://www.uji.es/bin/serveis/ui/not/11040601.pdf

