
       

 

CONCURS DE FOTOS PER A  LA CAMPANYA “VISUALITZANT EL VIH” 

Els integrants del  grup GRENFIC-VIH de l’Escola Superior d’infermeria del Mar –ESIM-, volem 

convidar a tots els estudiants del Campus Mar a participar en un concurs d’imatges: fotografies, 

vídeos, dibuixos, còmics..... relacionades amb  la visualització del VIH. 

Aquesta iniciativa forma part de la Campanya de promoció de la Salut “Visualitzant el VIH”, que 

duem a terme un equip de professores i estudiants de l’ESIM, i de la qual ja vàrem fer 

l’experiència pilot el trimestre passat. 

 

Objectius:  

1. Visibilitzar el VIH entre la població del campus, com a mecanisme d’informació, 

sensibilització i conscienciació per a l’autoprotecció i la promoció de la salut. 

2. Visibilitzar el VIH entre la població del campus per a la promoció de comportaments 

saludables i actituds positives envers als infectats i  els afectats,  dels futurs professionals 

de la salut. 

 

BASES PER PARTICIPAR en el concurs:  

1. Ser estudiant del Campus Mar. 

2. Enviar-nos imatges: fotos, vídeos (20’’), dibuixos, vinyetes de còmic,... inèdites, anònimes 

i èticament acceptables, adients a l’objectiu de la campanya..  

3. El format ha de ser en horitzontal i de qualitat òptima. 

4. Les imatges s’han d’acompanyar d’una frase o eslògan adient a l’objectiu de la Campanya. 

5. La selecció de les imatges guanyadores es farà per votació de tots els participants a la IV 

Jornada d’Infermeria Humanista i VIH,  enguany dedicada a Dona i VIH, el dimecres dia 

23 de novembre del 2016, a la Sala Marull. (Programa de la Jornada disponible a la web 

de l’ESIM  http://www.parcdesalutmar.cat/euimar/agenda/136 ). 

6. Les imatges seleccionades passaran a formar part de la Campanya, sempre citant el nom 

de l’autor/a .  

7. Les imatges seleccionades, seran divulgades a través de les xarxes socials de l’ESIM,  i a 

través de Jornades i/o publicacions científiques, amb finalitats acadèmiques i de recerca.  

 

Període d’enviament de fotos per la Campanya del 24 d’octubre al 20 de novembre 2016, al e-mail: 

grenfic@pardesalutmar.cat. 

 

ANIMEU-VOS a participar!!! 

Grenfic/20 d’octubre 2016. 


