
 
 

Alacant, a 13 d'abril de 2020 
 

La comissió per a la fase de selecció inicial del concurs de cartells "El risc de contraure ITS (Infeccions 

de Transmissió Sexual/VIH), curs 2019-2020”, que d'acord amb les bases de la convocatòria (BOUA, 

17 de febrer de 2020) ha estat composta per: i) Una representant de la Unitat de Comunicació; ii) Una 

representant de la Unitat de Promoció de la Salut. Centre de Salut Pública d'Alacant; iii) Un 

representant del Consell d'Estudiant; iv) La Directora d'Universitat; i v) La Vicerectora de 

Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat que actua presidint la comissió, ha realitzat la valoració dels 

17 cartells rebuts fins al 31 de març (data de tancament de la convocatòria) i que tots ells van ser 

admesos. 

 
La comissió vol agrair l'esforç de totes i de tots els participants, més si cap en considerar la situació 

sobrevinguda del COVID-19. 

 
La valoració s'ha realitzat considerant els criteris de: creativitat, innovació, impacte, disseny, 

llenguatge igualitari i no estigmatizante, així com l'adaptabilitat a diferents suports (paper o digital) 

per a la seua difusió, d'acord amb les bases de la convocatòria. Cada component de la comissió de 

manera anònima ha puntuat d'1 a 5 cadascun dels cartells presentats. 

 
Considerant la puntuació mitjana obtinguda, s'han seleccionat per la comissió 8 cartells que han 

obtingut 3 o més punts: 

 
- INFORMAR-SE. PREVENIR. CUIDAR-SE (ref 1). 

- ENEMICS (ref 2). 

- AMB CONDÓ, NO HI HA TRANSMISSIÓ (ref 3). 

- DINS O FORA? (ref 6) 

- NO HI HA VOLTA ARRERE (ref 8). 

- EL PLAER (ref 11). 

- NO TE LA JUGUES TOT A l'ATZAR (ref 16). 

- ITSRUIDO (ref 17). 

 
Es comunicarà a les/els autores/autors dels cartells la decisió de la comissió, les/els quals deuran, en 

el termini de 7 dies després de la notificació, enviar l'acreditació de les dades facilitades en la 

inscripció en el concurs a l'adreça u.saludable@ua.es 
 

Després de la verificació de les dades, Universitat Saludable publicarà en la seua pàgina web els 

cartells seleccionats i informarà de la data i el lloc en la qual es realitzarà, el mes de maig, la votació 

popular per part de la comunitat universitària de la UA. 

 
María José Rodríguez Jaume. 

Vicerectora de Responsabilitat Social, 
Inclusió i Igualtat de la Universitat d'Alacant.  
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