
FUNDACIÓ PRIVADA DURANT&MARTÍ

XVI Premi
Federico Mayor
Zaragoza
T O R T O S A ,  C U R S  2 0 2 2 - 2 0 2 3

CONCURS DE CREACIÓ DE VÍDEOS

La dotació dels premis concedits consistirà en un
primer, segon i tercer premi per a cada categoria de
400, 250 i 150 euros respectivament.
Algun premi pot quedar desert, si així ho estima el
jurat.
Tots els participants rebran un diploma acreditatiu
de la seva participació.

Amb el suport de:

Organitza:

TOTS DIFERENTS,
TOTS IGUALS 
EN DIGNITAT!

Termini d’inscripció i presentació
de clipmetratges

Del 17 de gener al 17 de març  
Cal emplenar el full d’inscripció que trobareu a
www.unescotortosa.cat

Lliurament de premis

L’acte de lliurament de premis tindrà lloc a Tortosa
i serà presidit pel Dr. Federico Mayor Zaragoza,
President de la Fundación Cultura de Paz i
Exdirector General de la UNESCO

Dotació



Tots els éssers humans lliures i iguals en
dignitat, com estableix l'article primer de la
Declaració Universal dels Drets Humans.

Tanmateix, cal reconèixer que la discriminació i
la negació de la llibertat ha prevalgut a través
dels segles. Sota un poder absolut masculí, la
majoria de les persones naixien, vivien i morien
en uns pocs quilòmetres i no coneixien més que
el que passava al seu entorn immediat. Eren
obedients i submisos. 

El govern ha estat en mans d'uns grups
supremacistes que no han escoltat mai les
propostes dels pobles.

En les darreres dècades, la igual dignitat de tots
els éssers humans, sigui quin sigui el seu gènere,
ideologia, creença, ètnia... ha estat feliçment
reconeguda i, a més, gràcies en bona mesura a la
tecnologia digital, tothom pot expressar-se
lliurement.

 Els pobles ja tenen veu. Tots diferents, es
reconeixen iguals. Conscients, lliures,
responsables i capaços de participar gràcies a
una educació en valors ètics.

 Ara ja ho podem fer. Ara, ja devem.

 Federico Mayor Zaragoza (Gener 2023)

B A S E S  D E L  P R E M I

OBJECTIUS

Acceptar totes les persones amb les seves
diferències.
Interioritzar valors com la tolerància, la
solidaritat, el respecte i l’acceptació.
Donar a conèixer experiències d’escoles, instituts
i entitats que contribueixin a acceptar i valorar la
diversitat com una font de riquesa. 

FORMAT

Un vídeo de dos minuts de durada com a màxim.
Original i inèdit, creat expressament per a
participar en aquest premi.
Els vídeos han d’estar elaborats en equip d’un
mínim de 3 persones.
La primera imatge del clipmetratge ha d’incloure
el títol del vídeo i el logotip del premi que
trobareu a la nostra pàgina web 
 http://www.unescotortosa.cat/ 
Al final del vídeo cal mostrar els noms dels
autors/es.
Un cop enregistrat el vídeo s’ha de penjar a
Youtube, Vimeo o qualsevol altra plataforma i
copiar l’enllaç al formulari d’inscripció.
En cas que d’un grup-aula es presentin diferents
vídeos, per tal de facilitar la seva identificació, 
 cal que cadascun tingui un títol diferent.

TEMÀTICA 

CATEGORIES

1.      Cicle Superior d’Educació Primària 
2.      Primer Cicle d’ESO 
3.      Segon Cicle d’ESO 
4.      Batxillerat  i Cicles formatius 
5.      Graus Universitaris 
6.      Entitats, institucions i altres

Totes i tots som únics, tenim característiques
diferents, habilitats diverses, interessos variats i
necessitats concretes. I hem de ser acceptats
malgrat les diferències.
La diversitat és una riquesa que hem promoure
mitjançant la tolerància, la comprensió, la
generositat, la solidaritat i l’empatia.
La dignitat humana és inviolable. Totes les
persones tenen dret a ser tractades amb respecte.

L’article 1r de la Declaració Universal dels Drets
Humans diu:
“Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en
dignitat i drets. Són dotats de raó i de consciència, i
han de comportar-se fraternalment els uns amb els
altres.”
La proposta educativa consisteix en la reflexió sobre
les següents premisses:

VALORACIÓ DEL JURAT
Es valorarà: El missatge clar, d’acord amb les bases;
el compromís i les accions transformadores; la
creativitat i la qualitat tècnica del vídeo.


