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En aquesta segona edició de MENTORiment volem incentivar el talent 
creatiu. Amb aquest objectiu, proposam un concurs per treballar la 
producció divergent mitjançant la creació d’obres gràfiques originals amb 
guix. 

Primera. 

Objecte 

Concurs per seleccionar 
l’obra gràfica més creativa 

Segona. 

Participants  

Tercera. 

Requisits formals  

Entre totes les propostes lliurades, 
seleccionar l’obra gràfica guanyadora

Pot participar en el concurs, i sempre de manera 
individual, l’alumnat matriculat en la II edició del 
programa MENTORiment (curs 2018-19).
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Per poder participar-hi és necessari lliurar la documentació següent en el termini 
de presentació establert : 

Quarta. 

Producció i exposició
La producció s’emmarca en la modalitat d’art urbà o street art i l’únic material emprat són guixos (blanc 
i/o de colors). L’espai de creació és la Universitat de les Illes Balears, a qualsevol lloc del campus.

L’objectiu és fer un dibuix lliure que integri algun element de l’entorn físic i/o el mobiliari urbà (per exem-
ple, forats en les rajoles, embornals, graons, etc.). A continuació, es mostren alguns exemples de l’artista 
urbà David Zinn.

• Fotocòpia del DNI
• Fotografia de l’obra gràfica amb una qualitat acceptable 
(la resolució de qualsevol dispositiu mòbil actual pot ser suficient) 

Només s’acceptaran obres originals (no publicades ni premiades en altres concursos).

Cada participant pot presentar un màxim de 3 obres.



1. Per correu electrònic, abans del dia 3 de maig de 2019, a: <mentoriment@uib.es> 

2. Mitjançant les xarxes socials pròpies del programa, etiquetant el perfil de MENTORi-
ment 
i amb l’etiqueta #ConcursMENTORiment2019

• Twitter: @MENTORiment
• Facebook: MENTORiment
• Instagram: @MENTORiment

Cinquena.

Tema 

Concurs per seleccionar 
la millor comunicació 
d’un projecte de millora

Sisena. 

Premi  
La temàtica de la producció artística és 
lliure, sempre que s’integri en l’entorn 
urbà del campus universitari de les Illes 
Balears.

1r premi: xec regal de 200 euros en material 
informàtic, audiovisual, didàctic o bibliogràfic.

2n premi: xec regal de 100 euros en material 
informàtic, audiovisual, didàctic o bibliogràfic.
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Les propostes es poden lliurar per una d’aquestes vies: .

Setena.

El jurat 
Vuitena. 

Proclamació del guanyador i 
lliurament del premi

Per a més informació, 
pots adreçar-te a: MENTORiment<mentoriment@uib.es>
o consultar qualsevol de les nostres xarxes socials.

El jurat encarregat d’avaluar les presenta-
cions i decidir qui serà el/la guanyador/a està 
format per integrants de l’equip MENTORi-
ment, així com per professionals docents de 
la Universitat de les Illes Balears (UIB), tots 
i totes amb experiència en comunicació, altes 
capacitats i creativitat. 

El veredicte del jurat serà inapel·lable. 
El premi podrà ser declarat desert. 

El/la guanyador/a es donarà a conèixer el dia 
de la clausura del programa MENTORiment 
2019, prevista per al dia 25 de maig de 2019.

Novena.

Cessió de drets 
Desena. 

Acceptació de les bases 
Els/les participants assumeixen tota la res-
ponsabilitat quant a l’autoria i originalitat de 
les exposicions que presentin. De conformitat 
amb el que preveu la Llei de propietat inte-
l·lectual, els/les autors/es de les presentacions, 
tant la premiada com les altres, cedeixen a 
MENTORiment tots els drets patrimonials d’ex-
plotació de les imatges amb objectius promo-
cionals i/o de divulgació institucional. 

El fet de participar en el concurs implica l’accepta-
ció d’aquestes bases, així com l’autorització per a la 
reproducció i difusió de l’obra i el nom de l’autor/a, tal 
com MENTORiment estimi convenient. 


