
 
Què anomenar? 

 

Dones vinculades a l’UJI que hagen treballat o 
treballen per a la promoció de la igualtat efectiva 
d’homes i dones en qualsevol àmbit de la vida: 
estudiantil, acadèmica, política, laboral, social, 
educativa, cultural, esportiva… 

      

Qui pot participar? 
 

Qualsevol persona o grup de la comunitat 
universitària que tinga una història per explicar.  
 

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

 

Què es valorarà? 
 

A més de la qualitat del treballs, es valorarà l’ús no 
sexista del llenguatge i de les imatges, el tractament no 
estereotipat dels continguts, la rellevància de la dona 
en la seua aportació a la igualtat efectiva de dones i 
homes així com la dificultat de reconeixement i 
visibilització de la seua trajectòria personal i /o laboral 
en altres espais. 

 
 
 

Com participar? 
 

Presentant una història. Cada història ha d’incloure: 
 

 La història. Hi ha dues categories: 
Format audiovisual. Presentant un micro-
documental  [vídeo d'un màxim de 5 minuts]  
Format escrit. Presentant una notícia, un reportatge 
periodístic, un relat, etc. En aquest cas s’adjuntarà, 
com a mínim, una fotografia de la protagonista. 
 

 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: dades de  
la persona responsable i relació de les 
persones que integren el grup  [nom, 
cognoms i DNI]. 

 

 L’autorització de la protagonista per tal que es puga 
publicar la seua història. 

 
 
                              

Quin és el premi? 
Es concedirà un premi dotat amb 100 € per a la millor història de cada categoria. Totes les històries seleccionades, 

si així es desitja, podran convalidar-se per 1 ECTS. 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 2016.  
Els premis podran quedar deserts.  

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                 
Una acció del Pla d’Igualtat                                               

Unitat d’Igualtat| Universitat Jaume I  

http://www.ui.uji.es              

Les històries es poden presentar fins el 15 –desembre– 2015 

 
La presentació es farà per correu electrònic a  redes-iso@uji.es 

Assumpte: Concurs Dones per la igualtat a l’UJI 
Més informació: Fundació Isonomia-UJI   http://isonomia.uji.es  
Edifici Ampliació Biblioteca – Nivell 0 - 964 729 134 

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

