
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vols formar part de l’equip creatiu 

 de la campanya APORTA QUE T’APORTA 
 de l’UJI? 

 
 
Objectiu 

Visibilitzar la coresponsabilitat de l’estudiantat masculí de la Universitat 
Jaume I en l’àmbit domèstic, de la família i les cures a persones en 
situació de dependència. 

   

Qui pot participar? 
Qualsevol persona o grup de la comunitat universitària que vullga 
mostrar una història de coresponsabilitat a través d’un vídeo.  
 

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 creativitat i originalitat en presentar el tema de la 
coresponsabilitat i el lema escollit, es valorarà la claredat i ritme de 
l'exposició, així com l’ús no sexista del llenguatge i de les imatges i el 
tractament no estereotipat dels continguts. 

 
 Quin és el premi? 

Tots els vídeos seleccionats tindran com a premi la convalidació per 0,5 
ECTS a l’UJI i formaran part de la campanya Aporta que t’aporta de la 
Unitat d’Igualtat de l’UJI. 
 

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 2018. Els premis podran quedar 
deserts.  

La Unitat d’Igualtat es reserva el dret d’utilitzar els vídeos seleccionats al concurs 
per a fins de sensibilització, fent constar, en tot cas, l'autoria dels mateixos.  
 
On s’ha de presentar? 

L'arxiu MPG4 es remetrà per correu electrònic amb l'assumpte "Concurs  
vídeo coresponsabilitat" a congresigualtat@uji.es 

 
En el cos del correu electrònic s'ha de fer constar:  

 Lema:  Coresponsabilitat es... 
 Autoria del vídeo [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].  

 Identificació de les persones protagonistes [nom i cognoms] 
 S’haurà d’adjuntar també l’autorització de les persones protagonistes per tal de 

presentar el vídeo al concurs i, si escau, publicar-lo (model disponible a 
http://www.uji.es//serveis/ui/arxiu/actualitat/2017/09/campanya-corresponsabilitat/). 
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Més informació:  
Fundació Isonomia-UJI    
http://isonomia.uji.es  
Edifici Ampliació Biblioteca – Nivell 0  
964 729 134 

Agafa el teu mòbil i grava un vídeo d’un minut i mig 

 

CONCURS DE VÍDEO 

APORTA QUE T’APORTA 
 
Una campanya de sensibilització sobre coresponsabilitat 
dels homes a l’àmbit universitari  

 
       Quines característiques tenen 

que complir els vídeos? 
 

 El vídeo, en format MPG4, ha d'estar 
gravat amb un telèfon mòbil en posició 
horitzontal, sense música i amb els diàlegs 
de les persones protagonistes en castellà o 
valencià. 
 

 El vídeo ha de ser original i inèdit. No 
pot ser una versió o còpia reduïda d'un altre 
vídeo o pel·lícula.  
 

 La durada del vídeo no podrà excedir 
d’un minut i mig i 20 MB i podrà estar rodat 
com una seqüència única o com diverses. 
 

 El vídeo tindrà com a tema principal la 
coresponsabilitat masculina i inclourà 
imatges d’homes que l’exerxisquen en 
l’àmbit domèstic, de la família i les cures.  
 

 El vídeo pretén que s’identifique el 
tema de la coresponsabilitat amb un valor  
que s’inclourà i es citarà com a lema al vídeo 
presentat: coresponsabilitat es... 

 
No seran admesos els vídeos que violen drets de 
propietat industrial o intel·lectual de tercers; 
reproduisquen imatges de terceres persones 
sense el seu consentiment; mostren contingut 
sexual; violen la legislació vigent; mostren, 
induisquen, inciten o promoguen qualsevol tipus 
d'actuacions delictives, denigrants o violentes. 
 
Termini de  presentació: 15 de 
desembre de 2017 

Coresponsabilitat 
Assumpció equitativa per part d’homes i dones 
de les responsabilitats, drets, deures i 
oportunitats associades a l’àmbit domèstic, la 
família i les cures.            Igualtat en xarxa, 2011.  

http://www.uji.es/bin/serveis/ui/not/11040601.pdf
http://www.uji.es/serveis/ui/arxiu/actualitat/2017/09/campanya-corresponsabilitat/

