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“L’Educació Social no fa vacances” 
1r Concurs del CEESC a Instagram 

Del 16 de juliol al 16 de setembre de 2013, penja les teves imatges a Instagram amb 
les etiquetes #instaceesc i #educaciósocial i sigues una de les persones o entitats que 
guanyin la possibilitat d’il·lustrar el Calendari del CEESC 2014. 

Qui? 

Pot participar-hi qualsevol persona que faci una fotografia a través d’Instagram. 

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 
#instaceesc i #educaciósocial (per formar part del concurs serà imprescindible 
que hi figurin ambdues etiquetes, sense prejudici d’altres etiquetes que s’hi 
vulguin afegir, del tipus: #salutmental #infància #transformació , 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. 

 El CEESC tindrà la facultat de rebutjar les imatges i missatges que no 
acompleixin els criteris citats en les bases. 
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Quan? 

El període de participació al concurs serà del 16 de juliol al 16 de setembre. El CEESC 
donarà inici al concurs penjant una imatge degudament etiquetada amb els hashtags 
#instaceesc #educaciósocial des del perfil @ceesc_cat. El CEESC tancarà el concurs de 
la mateixa manera. 

El tema 

“L’educació social mai no fa vacances” serà el lema genèric que aglutinarà 
temàticament les fotografies, amb la intenció de visibilitzar la tasca permanent que el 
col·lectiu de professionals exerceix dia a dia. 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: 

 Núria Ferrer, educadora social i pedagoga, vicepresidenta de la Junta de Govern 
del CEESC. 

 Carles Calero, fotògraf freelance i membre de la UPIFC; dirigeix l’espai 
fotogràfic TERRAdeNINGU.com. 

 Pep Guasch, antropòleg i gestor sociocultural, tècnic de projectes del CEESC. 

Veredicte 

El veredicte del jurat es farà públic el dia 18 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. 

Premis 

Hi haurà un total de 12 imatges premiades que il·lustraran un calendari 2014 
col·laboratiu. Els autors o autores de les imatges guanyadores obtindran un exemplar 
físic del calendari, que serà entregat 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. 
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