
 

I CONCURS DE FOTOGRAFIA SOBRE LA LECTURA DE LA  
FACULTAT D'EDUCACIÓ - UA 

 

Premis: un premi i un accèssit.  

Obert a: alumnes de Grau de la Facultat d'Educació.  

Temàtica: persones llegint  

Entitat convocant: Facultat d'Educació.  

Data de tancament: 29-03-2018 

BASES 

Amb motiu de la Setmana de la Lectura de la Biblioteca de la Facultat d'Educació es posa en 
marxa el I Concurs de Fotografia sobre la Lectura. A semblança de l'obra del fotògraf Steve 
McCurry Sobre la lectura, l'alumnat dels graus de la Facultat d'Educació podrà remetre fotos 
sobre la lectura en qualsevol situació: imatges de persones llegint, incloent autoretrats o 
selfies. Totes les fotografies s'imprimiran i exposaran en la Biblioteca d'Educació. La Setmana 
de la Lectura és una oportunitat per a fer una especial insistència sobre la rellevància de la 
lectura en la formació dels futurs mestres. 

 

I. Podrà participar tot l'alumnat dels graus de la Facultat d'Educació de la Universitat d'Alacant, 
podent presentar un màxim de dues fotografies que no hagen sigut guardonades en altres 
concursos.  

II. Les fotografies hauran de ser remeses en format digital a la adreça electrònica 
bibli.educacio@ua.es, o al Twitter de la Facultat d'Educació @Educ_UA, amb l'etiqueta o 
hashtag #lecturaEducUA. En el mateix correu electrònic haurà de figurar el nom de l'autor, 
DNI, grau i curs. En el cas de remetre's per Twitter, hauran de comunicar-se aquestes dades a 
la Biblioteca. 

III. Es valorarà especialment l'originalitat de la foto enfront de la seua tècnica, per la qual cosa 
s’admeten fotos realitzades per qualsevol mitjà (mòbils, etc.) . 

IV. El termini per a la presentació estarà obert des de la publicació d'estes bases fins al 29 de 
març de 2018.  

V. S’estableix un premi (cupó de 60 euros) i un accèssit (cupó de 40 euros) . En cap cas dos 
premis podran recaure sobre una mateixa autoria. El Jurat podrà declarar desert qualsevol dels 
premis, així com concedir qualsevol reconeixement exaequo.  

 



VI. El Jurat estarà integrat per set membres de la Facultat d'Educació: tres vicedegans, dos 
professors i un representant de la biblioteca. La valoració es realitzarà de forma anònima. La 
seua decisió serà inapel·lable. 

VII. El Jurat de l'I Concurs de fotografia sobre la lectura de la Facultat d'Educació- UA podrà 
seleccionar un nombre d'obres finalistes per a la seua publicació a través dels canals 
institucionals que consideri oportú. Així mateix, les fotos seran impreses i exposades en la 
Biblioteca d'Educació.  

VIII. La fallada del Jurat es comunicarà per mitjà d'un acte de reconeixement públic, la data de 
la qual serà el 27 d'abril en el Saló de Graus de la Facultat d'Educació. 

IX. L'organització es veurà obligada a excloure del concurs aquelles participacions que no 
complisquen els requisits establits en estes bases. Així mateix, podran excloure's aquelles 
imatges que resulten ofensives, discriminatòries o generen sospites de plagi. En este últim cas, 
la responsabilitat serà únicament i exclusivament del participant.  

X. La participació en el I Concurs de fotografia sobre la lectura de la Facultat d'Educació - UA 
implica la total acceptació d'estes bases i la cessió dels drets de reproducció, comunicació 
pública i distribució de les obres presentades sense limitació geogràfica, temporal ni suport.  

XI. De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades 
Personals i el Reial Decret 1720/2007 pel qual s'aprova el Reglament de Desplegament de la 
Llei Orgànica de Protecció de Dades, s'informa tots els participants en el Concurs que les dades 
de caràcter personal que faciliten durant el mateix seran tractats d'acord amb les disposicions 
legals mencionades. 

 

 


