
QUAN L’AMOR FA MAL
BASES DEL IV CONCURS DE POWER-POINT O PREZI CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Objecte
Aquest concurs té com a finalitat 
conscienciar de la violència de gènere 
i/o prevenir-la, a través de l’elaboració 
d’un Powerpoint o Prezi relacionat 
amb la temàtica.

Destinataris
S’adreça a joves de 12 a 16 anys d’edat 
que estudiïn o visquin a Begues.

Requisits
- El powerpoint o Prezi ha d’incloure 

una denúncia, reflexió o manifestac-
ió de solidaritat amb les dones que 
pateixen violència masclista. 

- En suport informàtic: CD o USB.
- Pot contenir imatges, textos, música,...
- D'una durada màxima de 3 minuts.
- Pot ser individual o en grup.
- Original, inèdita i no premiada en cap 

més concurs.
- Ha d'ajustar-se a la temàtica del 

concurs.

Aspectes tècnics
i metodològics
Aspectes tècnics:
- Sobre arxius de so: en Microsoft 

Powerpoint 2007 i 2010 l'arxiu de so 
de la presentació s'ha de seleccionar 
a través de Transicions / Intervals / 
So, i no fer servir l'opció d'Inserir 
àudio. Recordeu-vos d'adjuntar 
l'arxiu o arxius de so què feu servir 
guardats a la mateixa carpeta que la 
presentació, en format wav.

- Sobre tipus de fonts: Si feu servir tipus 
de fonts diferents de les comunes 
(Arial, Times New Roman, Verdana...), 
heu d'activar en la presentació l'opció 
d'incrustar fonts a l'arxiu.

Abans de lliurar la presentació, us 
recomanem que feu alguna prova per 
veure si se sent i es veu bé en un altre 
ordinador diferent del vostre. 
Aspectes metodològics (document 
guia per elaborar el powerpoint): 
- Definició de violència masclista.
- Formes d'exercir-la i àmbits en què 

es pot produir la violència masclista.
- Exemples de microviolències.
- Glossari de conceptes sobre la 

violència masclista.
- Paper de les xarxes i la comunciació.
Podeu demanar assessorament tècnic a 
la Comissió de Seguiment del Protocol 
d’actuació contra la  violència de gènere de 
l’Ajuntament de Begues per telèfon al 
93.639.05.38, o bé, per mail a 
begues@begues.cat indicant a l’assumpte:
V CONCURS DE POWERPOINT CONTRA 
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE “QUAN 
L’AMOR FA MAL”.

Inscripció
En un sobre tancat sense nom on hi 
digui: V CONCURS DE POWERPOINT O 
PREZI CONTRA LA VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE “QUAN L’AMOR FA MAL”, 
Regidoria de Plans Transversals. Aquest 
sobre haurà de contenir: 
- Un sobre amb el CD del projecte amb 

el pseudònim escrit amb retolador o 
en una etiqueta lligada, si és un USB. 

- Un altre sobre tancat on hi hagi les dades 
personals següents: nom, telèfon, 
adreça electrònica, nom del centre 
educatiu i autorització de la persona o 
persones que exerceixin la pàtria 
potestat o la tutela legal dels menors, 
segons model que figura a la pàgina web: 
http://www.begues.cat/areesmunicip
als.php?id=3. La documentació 
s'haurà de lliurar a l'OAC de 
l’Ajuntament de Begues (Horari: de 
dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h.) 
o bé, al Centre Cívic El Roure (Horari: 
Matins excepte dijous de 10.00 a 
12.00 h. i tardes de dilluns, dimecres i 
divendres de 17.00 h. a 19.30 h.) 

- Per comprovar si les vostres 
presentacions han estat admeses al 
concurs i compleixen les bases, podreu 
veure a la pàgina web de l’Ajuntament 
www.begues.cat  el llistat de concursants 
en el que trobareu el vostre pseudònim.

Termini
La presentació de sol·licituds d’inscripció 
acabarà el dilluns 17 de novembre de 2017.

Jurat
El jurat estarà format per 7 membres de 
la comissió de seguiment del protocol 
d’actuació contra la violència de gènere.
El jurat serà l’encarregat de 
determinar els treballs que entren a 
concurs segons els criteris establerts.

El jurat escollirà els tres treballs 
premiats que es donaran a conèixer 
el divendres 24 de novembre al 
Teatre Goula (dins dels actes del Dia 
Internacional contra la Violència de 
Gènere).

Criteris
En la tria de premis es tindrà en compte: 
- La identificació de les causes de la 

violència masclista.
- La visualització de microviolències.
- El contingut treballat.
- L'originalitat del treball.
- Les propostes de prevenció i 

intervenció.
- El llenguatge no sexista.
- Els missatges positius.
- Paper de les xarxes socials

Els premis
1r premi: 300 euros 
2n premi: 200 euros
3r premi: 100 euros 
Un diploma a totes les persones 
participants
 
Drets
Seran respectats els drets d’autor 
segons la Llei de Propietat Intel·lectual 
vigent. Tanmateix, l’Ajuntament de 
Begues es reservarà el dret de 
comunicació pública en l’àmbit del 
municipi de Begues. 
 

Begues, 2 d'octubre de 2017

Margarida Camprubí Vendrell
Tercera Tinenta d’alcaldia

Ajuntament de Begues


