
 
 

 

 

  



BASES DEL CONCURS 

 
Objecte 
 
L’objectiu del concurs és promoure la igualtat de gènere en la nostra escola mitjançant 
la realització de fotografies que mostren la temàtica de la Igualtat, la Criança i 
l’Educació. Amb la denominació del concurs “Coeducar en família” volem fer 
reflexionar sobre la necessitat de treballar juntes i junts per a aconseguir avançar cap a 
una educació més igualitària. Volem que les famílies aprofiten aquest concurs per a 
repensar la distribució dels temps i els rols que es reprodueixen en l’assumpció de 
tasques domèstiques dins de la llar. Esperem que ens presenteu fotografies originals, 
creatives i divertides sobre com enteneu la coeducació i la igualtat a la vostra família 
 
 
Persones participants 
 
Pot participar qualsevol membre de la Comunitat educativa de l’escola Gavina. Com a 
AMPA, el premi s’adreça especialment a les famílies, esperant que s’aprofite el període 
de vacances escolars d’estiu per a fer una bona fotografia i fer-nos-la arribar amb les 
dades d’autoria (i el nom i curs de xiquets i xiquetes que estiguen a l’escola) al correu: 
coeducacio@ampagavina.org  
 
 
Requisits de les fotografies 
 
Les fotografies han de representar la temàtica “Coeducar en família: igualtat, criança i 
educació” i han de ser inèdites. Es poden utilitzar tot tipus de tècniques i estils (blanc i 
negre, colors, etc.) i estan permesos els retocs o muntatges. 
Les fotografies es presentaran en suport electrònic i des de l’AMPA farem la impressió 
per a exposar-les a l’escola. 
Hauran de tindre un títol i s’enviaran acompanyades d’un arxiu amb la informació de 
la persona que mana la proposta i la vinculació amb l’escola 
 
 
Termini de presentació 
 
Les fotografies es podran enviar fins la primera setmana de setembre (9 de setembre 
2018) 
 
 
Procés de selecció: 
 

1. Les fotografies han de complir els requisits establits a les bases del concurs 
2. Es publicarà el llistat de les obres en disposició d’optar als premis a través de 

correu electrònic i en el bloc de l'AMPA 
 

mailto:coeducacio@ampagavina.org


 
Premis: 
 

1. Diploma acreditatiu participació 
2. 1r i 2n Premi 

 
 
Jurat: 
 
1. Compost per professorat, membres AMPA i membres del grup de coeducació 
2. La composició del jurat es publicarà al Bloc de l’AMPA 
3. Les decisions del jurat són inapel·lables 
4. La direcció de L’AMPA d’acord amb el Jurat es reserva el dret de declarar desert 
el premi. 
5. Les qüestions no previstes en aquestes bases es resoldran a criteri de l’AMPA 
 
 
 
Criteris de valoració 
 
Els criteris que s’han de seguir per a valorar les fotografies que participen en el concurs 
seran els següents: 

 adequació a la temàtica del concurs (50%) 

 qualitat de les imatges (25%) 

 projecció per a futures campanyes de sensibilització (25%) 
 
 


