


                                 

1. OBJECTIU:

Premiar les persones que aportin les fotografies o vídeos que pel seu atractiu artístic i reflex de
la situació actual de la prevenció, ajudin a conscienciar sobre la problemàtica de la seguretat i
salut en el treball.

2. PARTICIPANTS:

Podran participar tots els  alumnes de Cicles Formatius (Formació Bàsica, Grau Mitjà i
Grau  Superior)  i  Batxillerat de  qualsevol  centre  de  Menorca,  sense  límit  d’edat.  La
participació és totalment gratuïta.

3. PREMIS: 

Ø Primer premi, una targeta regal de 200€ del centre comercial Binipreu.

Ø Segon premi, una targeta regal de 100€ del centre comercial Binipreu.

4. CONDICIONS:

El contingut de la fotografia o vídeo girarà al voltant de la Prevenció de Riscos Laborals (PRL). 
Es valorarà positivament que les fotografies i vídeos mostrin la realitat actual de la Prevenció.

La idea  del  concurs és destacar  gràficament  els  valors  de la  PRL,  en qualsevol  dels  seus
aspectes, mostrant situacions de risc o bones pràctiques preventives.

Serà obligatori descriure la situació de risc o la bona pràctica mostrada a les imatges en els
requadres habilitats en el full d’inscripció.

El  centre  podrà  fer  ús  de  les  fotografies  i  vídeos  presentats  al  concurs  amb  finalitats
educatives.

5. REQUISITS:

 Les fotografies o vídeos han de complir els requisits següents:

1. Han de mostrar situacions vinculades a la prevenció de riscos laborals. El punt de vista 
pot ser positiu (aplicació de mesures de seguretat) o negatiu (on manquen aquestes 

mesures o situacions de risc). 
2. No poden envair la privacitat de les persones alienes sense prèvia autorització*. 
3. Les fotografies o vídeos han de presentar-se en bon estat, ser originals i exclusives de 

l’autor o autora. No poden participar-hi fotografies o vídeos que hagin estat 
anteriorment publicats o premiats en qualsevol concurs. 

4. Les fotografies i vídeos han d’estar lliures de drets que puguin posseir tercers. 

5. També es té la possibilitat d'incorporar en la seva creació artística un lema, que no ha 
de ser necessàriament el que dóna nom al concurs (“Seguretat i Salut en el 

Treball"). 
*En el cas que en les imatges es pugui reconèixer la cara d’una persona o el nom de l’empresa
on treballa, s’ha d’adjuntar un full firmat amb el consentiment de l’afectat o d’un encarregat de
l’empresa. Si es tracta d’un menor, el pare o tutor ha de signar el consentiment.



6. DOCUMENTACIÓ:
 
Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

1. En la categoria de fotografia, com a màxim, quatre fotografies (en color o en blanc i 
negre) inèdites en format 18 cm x 13,5 cm amb el pseudònim o nom real dels autors 
anotat al darrere.
En el cas de presentar vídeo, com a màxim se’n podrà lliurar un. Per tant, cada 
participant, o grup de participants, pot presentar fins a 5 documents: 4 fotografies i 1 
vídeo. 
Recomanem que els formats utilitzats siguin en cas de fotografia JPEG i en cas de vídeo 
en format MEPG o AVI. En cas de lliurar en altres formats, no garantim que puguem 
reproduir i valorar el material.
2. Una breu explicació del que vol transmetre l'autor o l’autora de la imatge. El text s'ha 
d'escriure amb ordinador dins els requadres habilitats en el full d’inscripció.
3.  Presentació dels arxius de les fotografies i/o els vídeos: 

- S’han de penjar al Google Drive del vostre correu electrònic, i compartir aquest 

amb el correu electrònic concursprevencio@gmail.com  (El material penjat ha de 
romandre al Drive fins al 15 de juny del 2018)

-  I enviar el full d’inscripció amb les dades personals i la descripció de la situació 

mostrada al mateix correu: concursprevencio@gmail.com  

Podran ser excloses del concurs les inscripcions que no compleixin tots els requisits anteriors.

7. CRITERIS DE VALORACIÓ:
  
Es tindran en compte, entre d'altres, aquests criteris: 

L'originalitat de la idea.
L'adequació i claredat de la fotografia o vídeo en relació a l'objecte del concurs.
La incorporació d'aspectes innovadors.
Les qualitats tècniques i artístiques de la fotografia o vídeo.

8. TERMINIS DE PRESENTACIÓ I FALL DEL JURAT:

El termini màxim de presentació és fins al dia 31 de maig de 2018. 

El fall del jurat serà inapel·lable i es farà públic durant la primera quinzena de juny. 

9. MEMBRES DEL JURAT:

El jurat serà nomenat a proposta de la direcció del centre i el professorat del departament de
FOL.

El compondran professorat i alumnat del cicle formatiu de Prevenció de Riscos Professionals de
l’IES Pasqual Calbó i Caldés. Quedarà exempt tot el professorat que imparteixi classe a algun
dels  alumnes inscrits.  Per  a  qualsevol  dubte  o  consulta  us  podeu posar  en contacte  amb
l’organització  del  concurs  a  través  de  la  següent  adreça  de  correu  electrònic:
concursprevencio@gmail.com
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FULL INSCRIPCIÓ CONCURS FOTOGRAFIA I VÍDEO

DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS



FULL SOL·LICITUD DE PERMÍS CONCURS FOTOGRAFIA I VÍDEO

DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Jo,   amb DNI  

don el meu consentiment per sortir a les imatges del concurs de fotografia

i vídeo presentat per .

Data: 

Signat per: 
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