
Us animeu a participar-hi?

@GVAivaj

Treballs que tracten de 
la promoció de la igualtat,
la convivència i el respecte 
entre sexes i la prevenció 
de la violència contra les dones

Premis IVAJ
#Noemtoqueselwhatsapp18

PREMIS de fotografia, 
vídeo, arts escèniques, 
música i arts plàstiques



Tres premis de 500 € en cadascuna de les cinc modalitats,
un import que les entitats guanyadores hauran de dedicar a

Centres educatius i/o associacions juvenils de la Comunitat 
Valenciana.

Els grups que s’hi formen, han de ser, com a mínim, de 3 
joves entre 12 i 17 anys, i el formulari de participació

activitats culturals.

Trobada d’Experiències amb Valors, que tindrà lloc en un
alberg de l’IVAJ, el cap de setmana del 24-25 de novembre,
i la representació i/o exposició de les obres guanyadores 
en espais públics.

Qui pot participar?

Premis

relativa a l’ús d’imatge.

Les obres hauran de ser originals i inèdites i no podran 
fer servir materials subjectes a drets d'autoria, sense la
corresponent autorització. L’IVAJ no assumeix la
responsabilitat d’un ús no autoritzat del copyright. 

Si hi apareixen menors, no es consideraran les obres
que no disposen de la corresponent autorització

El jurat estarà format per representants de l’IVAJ i per
persones expertes en la matèria.

Criteris de selecció

Criteris de selecció

Per a la valoració de les obres, el jurat tindrà en compte la
qualitat, el valors que transmeten, el contingut social, i

Es podrà declarar desert qualsevol premi de qualsevol

Es competència del jurat l’interpretació i l’aplicació

l’ha d’emplenar la persona responsable (professor/a
o monitor/a).

l’elaboració col·laborativa i la composició de cada grup.

modalitat.

d’aquestes bases.

Els joves guardonats rebran una distinció acreditativa.

Els premis suposaran, així mateix, la participació en la



Els treballs premiats seran cedits a l’IVAJ durant els cinc
anys següents a la concesió del premi. L’IVAJ podrà
divulgar-los o difondre’ls públicament i també
reproduir-los, en part o íntegrament, sense que això
reporte cap dret als autors, als quals se’ls reconeix la
propietat intel·lecual de les seues obres. Passat aquest
termini, les obres premiades es tronaran als autors.

Drets sobre les obres premiades

La presentació de la sol·licitud de participació implica
l'acceptació d’aquestes bases.

Termini de presentació

Acceptació de les bases

#Noemtoqueselwhatsapp18

La participació en la convocatòria implica aquesta cessió,
sense necessitat d’autorització posterior.

El termini de presentació d’obres a aquest premis �nalitza
el 6 de novembre.



Modalitats artístiques

Fotos en format *.jpg a 
255 ppp, 4000 pixels 
i/o 40 cm de costat 
més gran (4 Mb per 
arxiu màxim). Un 
màxim de 3 obres, 
independents o que 
formen una série (està 
permès el retoc 
digital).

Vídeos d’un màxim de 
60 segons de durada, 
pujats a qualsevol 
plataforma de vídeo, 
amb un màxim de 2 
vídeos per grup.

Teatre i/o dansa de 
composició pròpia i 
d’un màxim de 3 
minuts. Els treballs 
estaran pujats a 
qualsevol plataforma 
de vídeo i tindrán les 
característiques 
escèniques per poder 
representar-se en la 
Trobada 
d’Experiencies amb 
Valors.

Rap o altres 
expressions musicals 
de composició pròpia i 
d’un màxim de 3 
minuts, pujades a 
qualsevol plataforma 
de vídeo i amb 
característiques 
escèniques per poder 
presentar-se en la 
Trobada 
d’Experiencies amb 
Valors.

Còmics, grafitis o 
cartells
(arts plàstiques) es 
presentaran en format 
*.jpg a 255 ppp, 4000 
pixels i/o 40 cm de 
costat més gran (4 Mb 
per arxiu màxim). Un 
màxim de 3 tires de 
còmic o 3 cartells per 
equip. Grafitis, un 
esbós per equip.
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