
BASES DEL CONCURS 

IDEES PER AVANÇAR CAP A LA IGUALTAT REAL 

 

1. El participants al concurs han de redactar una frase que expressi una idea per avançar 
cap a una igualtat real.  

2. Poden participar en el concurs tots els col·legiats, col·legiades, precol·legiats, 
precol·legiades, familiars de primer grau d’aquests, treballadors i treballadores del 
Col·legi i amics de tots aquests col·lectius.  

3. Cada persona hi podrà enviar un màxim de dues frases.  

4. Les frases han d’estar relacionades amb el títol del concurs: Idees per avançar cap a 
la igualtat real, i hi han d’aportar alguna idea o valor que ajudi en aquest objectiu, en 
qualsevol àmbit: laboral, domèstic, familiar, social, educatiu, etc.  

5. Les frases han de ser clares i entenedores, i que no permetin diverses interpretacions.  

6. Cada frase ha de contenir com a màxim 200 caràcters amb espais o l’equivalent a 
unes 25 paraules aproximadament.  

7. Les frases s’han d’enviar a aquesta adreça electrònica: funcionemjunts@ebcn.cat.  

8. Juntament amb la frase, s’hi adjuntaran les dades del concursant: nom, cognoms, 
edat, telèfon, correu electrònic i número de col·legiat/da (o la seva relació o parentiu en 
cas d’un familiar o amic). Les dades seran tractades d’acord amb la Llei Orgànica de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal.   

9. Cada idea rebuda serà marcada amb un codi numèric per a la qualificació anònima 
del jurat.  

10. El jurat està format per les assistents habituals a la reunió de la Comissió Funcionem 
Junts. La deliberació s’efectuarà durant la primera setmana de març.  

11. El premi del concurs a la millor frase és un IPad mini , que serà entregat en el 
transcurs de la festa del Dia de la Dona Enginyera, el 10 de març.  

12. El termini per enviar les frases comença el 2 de febrer i acaba el 2 de març,  a les 
12 h.  

13. Els participants autoritzen la divulgació i la cessió dels drets d’explotació de la 
propietat intel·lectual de la frase/frases.  

 

 


