
Premi Equit@T 2022: 
Participació com a 
concursant

Categoria amateur/professional

Pàgina web del Premi Equit@T 2022  http://premi-equitat.uoc.edu/

Qui pot participar en el Premi Equit@T? 

uoc.edu

El Premi Equit@T és un concurs de vídeos que té l'objectiu de promoure 
un canvi de percepció en els estereotips sobre gènere i TIC entre infants i 
joves, així com potenciar espais de divulgació que empoderin a les noies 
joves en l'àmbit cientificotècnic.

Què he de fer per presentar la meva 
candidatura al Premi Equit@T?

Per a més informació…

Bases del Premi Equit@T  https://bit.ly/BasesPremiEquitat 

Categoria estudiantat
Centre docent, públic o privat, que imparteixi docència en els ensenyaments d’Educació 
Secundària Obligatòria (ESO), cicles formatius o batxillerat de l’estudiantat participant. 

Modalitat “Vídeo sobre l’àmbit gènere i TIC”

La participació pot ser tant individual 
com col·lectiva, sempre que tots els 
estudiants del centre docent 
membres de l’equip comparteixin els 
requisits de la convocatòria.

Gravar i/o editar un vídeo 
d’entre 30 segons i 2 minuts de 
durada sobre l’àmbit gènere i 
TIC o de divulgació científica.

Condicions generals de participació

Presentar l’obra a través del 
formulari del web del Premi Equit@T 

La participació ha de ser 
individual per part d’una 
estudiant del centre docent. 

Persona física 
major de 18 anys

1 2

Modalitat “Vídeo de divulgació científica”

+
18

abans de l’1 de novembre de 2022 
https://bit.ly/ConvocatoriaPremiEquitat

La presentació es pot 
fer tant a títol 

individual com a títol 
col·lectiu

Un mateix centre 
educatiu pot presentar 

més d’un vídeo en la 
categoria estudiantat

Les obres poden ser presentades 
en català, espanyol i les altres 

llengües cooficials de les 
respectives comunitats 

autònomes de l’Estat 
espanyol

Els vídeos han de ser 
respectuosos envers les 

altres persones i no poden 
contenir comentaris 

discriminatoris ni imatges 
o expressions 

violentes

Les obres presentades han 
de ser inèdites: no poden 

haver estat objecte de 
difusió o publicació prèvia en 

cap mitjà de difusió o 
publicació online

La inscripció en la 
convocatòria és 

gratuïta

A quins premis puc optar presentant la 
meva  candidatura al Premi Equit@T?

Premi de la categoria professional/amateur: 1.000€

Premis de la categoria estudiantat: 1.000€ en material 
tecnològic i/o educatiu per a l'escola de l'estudiant (o 
representant de l'equip) guanyador




