BASES DEL CONCURS DE PÒSTERS I CLIPMETRATGES
DE PREVENCIÓ DE CONSUM DE TABAC EN ELS JOVES

CURS ESCOLAR 2020-2021
La Direcció General de Salut Pública i Participació, conjuntament amb el Servei de Salut, la Direcció
General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació,
Universitat i Recerca, l’Associació Espanyola contra el Càncer, l’Associació Balear d’Infermeria
Comunitària, el Col·legi Oficial d’Infermeria i la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària,
convoca per al curs escolar 2020-2021 el Concurs de pòsters i clipmetratges relacionat amb la
prevenció del consum de tabac en els joves.
L’objectiu del concurs és implicar i fer partícips els joves de les Illes Balears en el disseny de material
gràfic i audiovisual en la prevenció del consum de tabac, a partir de processos de reflexió crítica
sobre els riscs derivats del consum de tabac i afavorir els missatges preventius entre iguals.
Participants
Poden participar en aquesta convocatòria tots els centres educatius de les Illes Balears que apliquin,
en aquest curs escolar, qualsevol activitat programada de prevenció del consum de tabac amb els
seus alumnes que cursin educació primària o secundària, amb les categories següents:
 Categoria A: alumnat de 5è i 6è d’educació primària.
 Categoria B: alumnat de 1r i 2n d’ESO.
 Categoria C: alumnat de 3r i 4t d’ESO i alumnat de Formació Professional Bàsica.
S’entén per activitat programada de prevenció de consum de tabac:
L’aplicació de programes de prevenció de consum de tabac i/o en drogodependències i
addiccions.
L’aplicació de programes de promoció d’hàbits saludables.
La realització d’activitats (tallers, sessions...) destinades a la prevenció del consum de tabac o/i
les habilitats per a la vida.
Modalitats del concurs
Hi ha dues modalitats de participació:
 Pòsters: Els treballs s’han de presentar de manera individual i tan sols hi pot participar una
persona per pòster. En aquesta modalitat de concurs, només poden participar-hi els alumnes de
la categoria A i de la categoria B.
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 Clipmetratges: durada màxima de 2 minuts. Les persones participants han de lliurar les seves
propostes de manera grupal (màxim 3 persones). En aquesta modalitat de concurs només poden
participar joves de la categoria C.
Presentació dels treballs
El centre educatiu que hi vulgui participar és l’encarregat de fer una primera valoració dels treballs
dels seus alumnes que aspiren a presentar-se al concurs. Seguint els criteris de la convocatòria i
entre els seus participants, el centre educatiu ha de seleccionar un màxim de 3 pòsters i 3
clipmetratges per participar en el concurs.
El centre educatiu ha d’enviar tota la documentació (annexos 1 i 2) i els treballs al correu electrònic
del Pla d’Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears (PADIB) de la Direcció General de
Salut Pública i Participació: pladrogues@dgsanita.caib.es , indicant a l’assumpte: <Concurs de pòsters
i clipmetratges de prevenció del consum de tabac en joves>.
Els treballs, si ocupen un espai excessiu, es poden enviar mitjançant l’enllaç directe de la plataforma
d’allotjament gratuït d’arxius en què estiguin guardats, especificant-ho així en el correu i anotant al
costat el títol del treball al qual correspon.
Per tal d’assegurar l’anonimat dels treballs a l’hora de valorar-los i l’ enviament correcte, el centre
educatiu ha de fer que el nom de l’arxiu que adjunta correspongui al títol del treball i que també
consti així en l’annex 1, sense posar els noms de l’alumnat participant.
És obligatori emplenar tots els camps del full d’inscripció i entregar el document de consentiment
familiar.
Condicions tècniques
Els pòsters i clipmetratges han de ser originals, inèdits i que no hagin estat premiats anteriorment.
Els autors i els centres educatius han d’assumir la responsabilitat plena quant a l’autoria i
l’originalitat dels pòsters i clipmetratges lliurats. No es pot presentar cap treball que pugui ser
ofensiu o discriminatori.
En la modalitat de pòsters, els treballs s’han de presentar en format d’arxiu d’imatge (jpg), inferior a
2Mb. La imatge ha de mostrar el pla complet del pòster, amb l’enquadrament ajustat i amb la
il·luminació adient. Els pòsters no han de dur el nom escrit dels autors i s’han de presentar en
català.

2

Per a la modalitat de clipmetratges, els treballs poden ser gravats bé amb càmera digital o bé
mitjançant la presentació de muntatge de fotografia digital. També s’acceptaran documents
d’animació i 3D. Els treballs s’han de presentar en format MP4. En el cas que el treball incorpori
una locució en un idioma estranger, ha d’estar subtitulada en català. Les persones, les imatges o els
sons que surtin han de disposar de l’autorització necessària per utilitzar-los. En els treballs no pot
aparèixer el nom escrit dels autors.
Termini de presentació
El darrer dia de presentació dels treballs per part del centre educatiu, és el dia 10 de maig.
Criteris de valoració
Els criteris de valoració que el jurat ha de tenir en compte a l’hora de triar els treballs guanyadors
són els següents:
 La representativitat del tema en la prevenció del consum de tabac.
 L’originalitat del treball.
 La qualitat i la idoneïtat dels elements que conté el disseny.
Jurat
Ha de formar part del jurat un membre de cada entitat convocant del concurs i s’hi poden convidar
diferents professionals, tant sanitaris com els que estiguin relacionats amb el mon del disseny gràfic.
En el cas que el jurat consideri que els treballs no tenen una qualitat suficient, el premi es pot
declarar desert. La decisió del jurat no es pot impugnar ni interposar-hi cap tipus de recurs en
contra.
Premis
Només hi haurà un sol guanyador per categoria. Els autors dels treballs guanyadors rebran un premi
i els centres educatius dels treballs guanyadors rebran un certificat de participació.
El premis són els següents:
 Modalitat de pòster:
 Categoria A: 1 skate i 1 val de 200 € per a material esportiu.
 Categoria B: 1 go pro.
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 Modalitat de clipmetratge:
 categoria C: 1 smart watch per a cada integrant del grup (màxim 3 persones).

Ús dels treballs presentats
Els treballs presentats en aquest concurs poden utilitzar-los les institucions i entitats convocants
sense ànim de lucre amb objectius educatius, divulgatius i de sensibilització en la promoció d’hàbits
saludables i en la prevenció del consum de tabac i d’altres drogues.
Cloenda del concurs
Es preveu que durant la Setmana Sense Fum (setmana del 24 al 31 de maig) es lliurin els premis a
cada un dels centres dels guanyadors, com a cloenda del concurs, amb l’acord previ amb el centre
educatiu de l’actuació que s’ha de fer.
Documentació a presentar
El centre educatiu ha de presentar la sol·licitud de participació (annex 1) emplenada de manera
correcta i el document de consentiment familiar (annex 2), juntament amb els treballs (en format
digital, com s’explicita a les bases).
Responsabilitat
Els convocants del concurs no es responsabilitzen dels continguts dels treballs presentats. Es
garanteix la major cura dels treballs presentats, però en cap cas es fan responsables del possible
malbé que es puguin fer, ni de la mala recepció o de la no–recepció.

+ INFO Pla d’Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears, tel. 971 17 66 65.
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ANNEX 1
Fitxa d’inscripció
CENTRE EDUCATIU:
ADREÇA:
LOCALITAT:
PERSONA RESPONSABLE I DE CONTACTE:
TELÈFONS:

ILLA:

CP:
E-mail:

SOL·LICITA participar en el concurs de pòsters i clipmetratges:
MODALITAT PÒSTER
5è i 6è de PRIMÀRIA

1r-2n d’ESO

MODALITAT CLIPMETRATGE
3r-4t d’ESO

LEMA dels treballs

Nom del participant

1.
2.
3.
1.
2.
3.

LEMA dels treballs

Nom dels participants

1.

-

2.

3.

Formació professional bàsica

1.

2.

3.

Accepta les bases d’aquest concurs de pòsters i clipmetratges de prevenció del consum de tabac en els joves.
Certifica que els alumnes que participen en el concurs han dut a terme una activitat programada en prevenció de consum de tabac, consistent en:
ACTUACIÓ aplicada en el
QUI HO HA FET
curs escolar 2020-2021
(especificau l’entitat externa o docent del centre)
(nom de programa /
taller)
Aplicació del programa de prevenció educativa de consum de
tabac o en drogodependències i addicions
Aplicació de programes de promoció d’hàbits saludables
Realització d’activitats de prevenció de consum de tabac i/o
d’habilitats per a la vida
______________, _________ d _________________ de 20__
El/La representat del centre educatiu__________________________________________________________
[Rúbrica]
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ANNEX 2

Document de conformitat i consentiment d’ús d’imatge del participant i del treball entregat, per
part de la família o del professional responsable.
__________________________ amb DNI _____________ i en qualitat de familiar/professional
responsable autoritzat de _________________________ el/la qual participa en el Concurs de Pòsters
i Clipmetratges en prevenció de consum de tabac en joves de les Illes Balears.
DONA LA SEVA CONFORMITAT i OTORGAU EL CONSENTIMENT A
Que la imatge del participant al que ens referim (si n’és el cas) i del seu treball pugui ser difós en
publicacions que es facin emmarcades dins el Concurs de Pòsters i Clipmetratges de prevenció de
consum de tabac en joves de les Illes Balears, consentiment que podreu revocar en qualsevol
moment.
Cada entitat convocant d’aquest concurs es responsable del tractament que cada una faci de dites
imatges/treballs.
Palma , a ______________d _________ de 20___
Signatura,

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protección de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades
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