CONVOCATÒRIA PER AL "CONCURS FOTOGRÀFIC: BITS EN FEMENÍ"
Els falsos mites sobre la informàtica són que és una activitat avorrida, friki, poc creativa
i poc pràctica. La realitat és que el món es reinventa cada dia a través de la tecnologia i
la informàtica té molt a veure amb això.
Les enginyeries continuen sent carreres eminentment masculines amb un 33,6%
d'alumnes matriculades en la UPV respecte al 65,4% d'alumnes. Dins de les
enginyeries, l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica (ETSINF) de la
Universitat Politècnica de València (UPV) és, de totes les escoles d'enginyeria, la que
menor percentatge d'alumnat femení té, tan sol un 15,3% respecte al 84,7% d'alumnes
(en 2012) i aproximadament un 10% en l'actualitat (2014).
Aquest concurs fotogràfic tracta de donar a conèixer aquesta situació i potenciar el
paper de la dona en les enginyeries i en la seua professió. L'enginyeria informàtica està
en les nostres vides tant personals com a professionals, per això et convidem a fer un
pas avant cap a la tecnologia i la informàtica i al fet que xiques i dones tinguen també
en la seua mà la diversió de transformar el nostre futur. Altres dones ja ho han fet,
com Ada Byron, considerada la primera persona programadora de la història, o bé com
Betty Holberton i Jean Bartik, que van formar part de l'equip de sis dones que va
programar el primer computador electrònic.
Suma't a la informàtica i transformem el món!

TEMA
La informàtica necessita dones per a inventar el futur
ORGANITZA
En el marc del Dia Internacional de la Dona Treballadora que es commemora el 8 de
març, la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica (ETSINF) de la Universitat
Politècnica de València (UPV) ha organitzat un concurs de fotografia digital amb
l'objectiu de promoure la creativitat en els/les joves de la Comunitat Valenciana a
través de mitjans audiovisuals, per a fer visible la imatge de la dona en la informàtica,
conscienciar als/les joves i la comunitat universitària respecte al baix índex d'alumnes
enginyeres en aquesta disciplina i difondre l'enginyeria informàtica des d'una
perspectiva en femení.
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Objectius del concurs
Difondre les activitats que realitzen les dones relacionades amb la informàtica.
Promoure l'interès i accés de les dones a les carreres vinculades amb el perfil
professional d'enginyeria informàtica. Promoure la participació artístico-social de la
comunitat educativa.

BASES
BASE 1.- OBJECTE
Aquest concurs està organitzat per l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
(d'ara endavant l’ETSINF) de la Universitat Politècnica de València.
El concurs començarà a les 8:00 hores del dia 8 de març i finalitzarà a les 23:59 hores
del dia 29 d'abril de 2014

BASE 2.- DRET A PARTICIPAR
Pot participar en el concurs estudiants (d'ara endavant la persona participant) en tres
categories:
• Categoria I: Estudiants d'ESO d'entre 12 i 15 anys amb residència a la
Comunitat Valenciana.
• Categoria II: Estudiants de Batxiller d'entre 16 i 18 anys amb residència a la
Comunitat Valenciana.
• Categoria III: Estudiants universitaris que cursen qualsevol titulació en
l’ETSINF.
Els menors d'edat, en el moment participar en el concurs, asseguren acceptar les
presents bases assistits per aquella persona que exercisca la seua tutela legal. La
persona participant és responsable exclusiva del compliment d'aquest requisit i de les
conseqüències derivades del seu incompliment. L’ETSINF s'eximeix i la persona
participant deixarà indemne a l’ETSINF de responsabilitat en el cas que el/la participant
no complisca o falsege aquest requisit. De la mateixa manera, els menors d'edat que
participen en el concurs asseguren haver obtingut l'autorització d'aquella persona que
exercisca la seua tutela legal, per a la recollida del premi en el cas que resulten
guanyadors del concurs. No hi podran participar aquelles persones les dades de les
quals siguen incorrectes, incomplets o siguen il·legibles. A més a més , les dades
facilitades hauran de ser veraces.
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No podran participar en el concurs aquelles persones que es troben vinculades
mitjançant relació laboral o mercantil a l’ETSINF, ni els treballadors o col·laboradors de
les entitats que tinguen relació amb aquest concurs i amb els premis a lliurar, ni els
seus familiars fins el primer grau o relació de naturalesa anàloga.

BASE 3.- PREMIS
S'estableixen tres (3.-) premis per als guanyadors del present concurs. Se seleccionaran
tres (3.-) guanyadors/as distribuïts/as de la manera següent: Un (1.-) guanyador/a para
la categoria I: els participants compresos en edats entre 12 i 15 anys complits en el
moment de participar, un (1.-) guanyador per a la categoria II: participants compresos
en edats entre 16 i 18 anys complits en el moment de participar i un (1.-) guanyador
per a la categoria III: participants que cursen qualsevol titulació en l’ETSINF.
El premi per als guanyadors de cadascuna de les categories indicades anteriorment
consistirà en:
- Una (1.-) tableta de 7” per a cadascun dels tres (3.-) guanyadors
- Difusió de les imatges guanyadores en els canals de comunicació de l’ETSINF,
el Museu d'Informàtica i de la UPV.
- Exposició de la imatge guanyadora en Espai.inf l'àrea d'exposicions de
l’ETSINF.

BASE 4.- REQUISITS I FORMA DE PARTICIPAR
Els participants hauran d'enviar per correu electrònic una (1.-) fotografia que tinga per
objecte fer visible la imatge de la dona en la informàtica, ja siga en el present o en un
futur i difondre l'enginyeria informàtica des d'una perspectiva en femení.
La fotografia haurà de ser original i no haurà d'haver rebut prèviament cap premi
o accèssit en un altre certamen o concurs nacional i/o internacional.
Cada participant podrà presentar un màxim d'una (1) fotografia. És condició
indispensable per a la participació en el concurs que els drets de propietat intel·lectual
i d'exhibició pública de cada obra presentada siguen de titularitat de la persona
participant que la presenta en el concurs. Les fotografies han de tenir format
electrònic independentment de la forma en què van ser capturades i una qualitat
mínima de 3 megapíxels. S'acceptaran els següents formats: JPG, TIF, PSD i BMP. No
s'acceptaran treballs amb una grandària superior a 3 megabytes (3 MB)
S'haurà
d'enviar
un
missatge
de
correu
electrònic
a
l'adreça
concursofotografia2014@inf.upv.es indicant en l'assumpte: "I CONCURS FOTOGRÀFIC
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BITS EN FEMENÍ" i adjuntant la imatge com a arxiu amb nom estructurat de la següent
manera:
categoria_1ercongnom_2ncognom_nom.format
Per exemple, són vàlids els noms:
- II_gomis_sants_pere.jpg
- I_martorell_ric_maria.bmp

però no ho són:

- I_joan_beneito.jpg
- foto_de_mariola_pellicer.bmp

Important: la imatge haurà d'enviar-se amb títol.
En el correu, a més d'indicar el títol de la fotografia, els/les participants hauran de
facilitar les dades personals següents:
• cognoms
• nom
• edat
• categoria a la qual es presenta (I, II o III)
• centre en el qual estudia
• DNI o Targeta de Residència
• adreça
• població
• correu electrònic i
• telèfon de contacte.
El termini per a enviar les fotografies expirarà quan finalitze el present concurs, és a
dir, a les 23:59 hores del dia 29 d'abril de 2014.
No s'admetrà en el present concurs cap fotografia enviada fora de termini i en general
qualsevol altra fotografia que no complisca les condicions expressades en les presents
bases.
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Únicament es podrà concórrer amb una única foto per persona, de forma individual.
Els participants responen davant l’ETSINF de l'autoria i originalitat de la imatge,
assumint la total responsabilitat, i deixant per tant a l’ETSINF indemne enfront de
qualsevol reclamació que, en aquest sentit, pogueren efectuar terceres persones, fins i
tot les derivades d'un incompliment de la legislació sobre honor, intimitat, injúries i
calúmnies, dret d'imatge o d'expressions que pogueren ser considerades difamatòries
o obscenes.
La propietat intel·lectual de les imatges del concurs s’establirà sota la llicencia
Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0), és a
dir, l'autor/a permet compartir —copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà o
format, i adaptar— barrejar, transformar i crear a partir del material per a qualsevol
finalitat, fins i tot comercial; sempre que es reconega adequadament l'autoria, indicant
si s'han realitzat canvis, i es compartisca sota la mateixa llicència que l'original.
S'impedirà la participació de qualsevol fotografia la contingut tenda de la qual a ser
difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob o sexista, que incite a la violència,
siga discriminatori o que de qualsevol altra forma atempte contra la moral, l'ordre
públic, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i tots aquells que puguen causar
rebuig social o siguen il·legals.
Igualment es reserva el dret a no admetre fotografies el format de les quals impedisca
una correcta visualització.

BASE 5.- SELECCIÓ GUANYADORS I DE PREMIS
5.1. Selecció de guanyadors
Un jurat compost pel Director del Museu d'Informàtica de l’ETSINF, un fotògraf
professional vinculat amb l’ETSINF, una professora (1.-) representant de l’ETSINF, una
(1.-) representant de la Delegació d'Alumnes d'Informàtica i una professora (1.-)
d'Història de la Fotografia (Universitat de València), seleccionaran les fotografies
guanyadores sempre subjectes a criteris d'originalitat, ocurrència i qualitat d'expressió.
Es triaran tres (3.-) guanyadors en el present concurs de la manera establida en la base
tercera.
El personal de l’ETSINF es posarà en contacte amb cadascun dels guanyadors per a
comunicar-los tal condició.
Totes les decisions del jurat seran preses en una única votació per majoria de vots.
Tota decisió del jurat serà irrevocable, podent declarar els premis deserts, si després
d'una anàlisi minuciosa de les fotografies enviades, cap d’elles tinguera la qualitat
suficient.
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5.2.1. Requisits previs per al lliurament
En tractar-se els concursants de menors d'edat, els guanyadors en el moment de
gaudir i arreplegar el premi hauran d'estar assistits per aquelles persones que ostenten
la seua tutela legal i així ho acrediten, personant-se en el lloc establert a aquest efecte
per l’ETSINF al costat del DNI, Passaport o Targeta de Residència de tots dos.
En cap cas s'admetran fotocòpies de l'autorització ni dels documents detallats
anteriorment.
El guanyador/a i/o la persona que execirsca la seua tutela legal eximeixen
expressament a l’ETSINF de tota responsabilitat derivada del gaudi del premi.

5.2.2. Condicions de lliurament o recollida
Els premis es lliuraran en el transcurs de la Setmana Cultural de l’ETSINF que se celebra
en el mes de maig. No podran arreplegar-se en un altre moment, excepte cas de força
major degudament acreditat. La no presentació el dia del lliurament suposarà la
pèrdua del premi.
L’ETSINF es posarà en contacte amb els guanyadors com més prompte millor, per a
concretar els detalls i condicions de gaudi i recollida del premi en les condicions
expressades anteriorment.

BASE 6.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest concurs implica la renúncia expressa per part del participant
al fur que poguera correspondre-li acceptant els Tribunals i Jutjats de València com a
competents per a dilucidar qualsevol reclamació.
El participant accepta expressament, sense reserva ni limitació, complir totes i
cadascuna de les BASES del present concurs.
L'incompliment d'alguna de les BASES donarà lloc a l'exclusió del participant del
present concurs.
En cas d'existir dubtes o discrepàncies en la interpretació de les presents bases
l’ETSINF realitzarà una interpretació atenent a l'esperit i finalitat per a la qual s'ha creat
el concurs.
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BASE 7.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Les dades personals facilitades no seran incorporats a cap fitxer. Una vegada fallat el
concurs i comunicat a les persones guanyadores aquestes dades seran eliminades.

A València, en 7 de març de 2014
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