“Educa que fa fort”
3r Concurs del CEESC a Instagram
Del 15 de juny al 15 de setembre de 2015, penja les teves imatges a Instagram amb
les etiquetes #ES24h, #InstaCEESC i #educaciósocial i sigues una de les persones o
entitats que guanyin la possibilitat d’il·lustrar el Calendari del CEESC 2016.

Qui?
Pot participar-hi qualsevol persona que faci una fotografia a través d’Instagram. Com a
criteri general, també podran participar-hi les persones integrants de la Junta de
Govern del CEESC i de l’equip tècnic, tot i que fotografies estaran exemptes d’ésser
premiades.

Com?


El primer pas per participar al concurs consisteix a fer-se seguidor del perfil del
CEESC a Instagram: @ceesc_cat.



La fotografia ha d’anar degudament etiquetada amb les etiquetes o hashtags
#ES24h, #InstaCEESC i #educaciósocial (per formar part del concurs serà
imprescindible que hi figurin les tres etiquetes, sense prejudici d’altres
etiquetes que s’hi vulguin afegir, del tipus: #vincle #infància #acompanyament,
etc.).



Preferentment, s’ha d’acompanyar la fotografia d’algun text o reflexió. Si
aquesta no és pròpia, caldrà afegir-ne la cita.



Publicar la foto a la xarxa Instagram mitjançant un usuari propi. Aquest fet
implica el reconeixement, per part de l’autor/a, que es tracta d’una obra
original i pròpia.



No hi ha limitació a la quantitat de fotografies publicades per participant, sigui
individual o entitat.



Les imatges no podran contenir cap contingut ni material obscè, sexualment
explícit, violent, ofensiu i/o difamatori.



Les imatges hauran obtingut prèviament les autoritzacions necessàries de les
persones que hi figurin, amb més raó encara si es tracta de menors.
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El CEESC tindrà la facultat de rebutjar les imatges i missatges que no
acompleixin els criteris citats en les bases.

Quan?
El període de participació al concurs serà del 15 de juny al 15 de setembre de 2015. El
CEESC donarà inici al concurs penjant una imatge degudament etiquetada amb els
hashtags #ES24h, #InstaCEESC i #educaciósocial des del perfil @ceesc_cat. El CEESC
tancarà el concurs de la mateixa manera.

El tema
“Educa que fa fort” serà el lema genèric que aglutinarà temàticament les fotografies,
amb la intenció de visibilitzar:
 la importància de l’actitud vital que el col·lectiu de professionals incorpora en
la seva acció educativa diàriament. Ésser educador/a, a banda d’una tasca
professional, constitueix una forma d’entendre la vida, una mirada particular.
Per tant, som educadors/ores les 24h del dia i eduquem… perquè ens fa forts.
Perquè també aprenem.
 La necessitat d’estimar la pròpia feina, inherent a tota bona praxi professional.
Sota aquest ampli paraigües, hi tenen cabuda, doncs, qualsevol de les activitats
pròpies dels educadors i les educadores i els seus usuaris i usuàries, en cadascun dels
àmbits on aquestes es desenvolupin (infància, serveis socials bàsics, salut mental, etc.).

El jurat
El jurat estarà format per:
 Aina Sánchez, educadora social, formada en l’àmbit de les teràpies amb gossos
per CTAC Girona, i membre de la Junta delegada de Girona del CEESC.


Lluc Flotats, educador social i artista plàstic dedicat a l’art urbà; enguany ha
publicat el Projecte de Reüll, basat en una experiència de dos anys.

 Maria Figueras, llicenciada en Comunicació Audiovisual, especialitzada en
comunicació dins del tercer sector. Tècnica de comunicació del CEESC.

Veredicte
El veredicte del jurat es farà públic el dia 25 de setembre a través de la web del CEESC i
de les diferents xarxes socials on el CEESC és present. Les 12 persones guanyadores
seran contactades preferentment via correu electrònic i convocades a la recollida del
premi el dia 2 d’octubre.
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Premis
Hi haurà un total de 12 imatges premiades que il·lustraran un calendari 2016
col·laboratiu, que serà presentat el dia 2 d’octubre, en el marc de la celebració del Dia
Internacional de l’Educació Social, a la seu del CEEESC a Barcelona. Tots els col·legiats i
col·legiades també el rebran via mail en format digital.

Drets d’imatge
Els drets de les imatges seran propietat de l’autor/a, compartides amb el règim de
copropietat que ja marca la normativa d’Instagram. Tanmateix, el CEESC podrà fer-ne
usos no comercials, mencionant-ne l’autoria.

Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
c. Aragó 141-143, 4a planta
08015 Barcelona
Tel. 93 452 10 08
Fax. 93 518 30 54
http://www.ceesc.cat
ceesc@ceesc.cat
***
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