
La higiene de mans és la pràctica clínica que més vides ha salvat en la 
Història de la humanitat i la més efi cient. Per commemorar l’èxit d’aquesta iniciativa i 
continuar promocionant-la, perquè encara hi ha marge per a la millora, per iniciativa 
de l’OMS se celebra a tot el món el dia 5 de maig com a Dia Mundial de la Higiene de 
Mans. 

El Grup d’Higiene de Mans de l’Hospital Mateu Orfi la, després de l’èxit  de la primera 
edició del “Concurs de vídeo sobre la Higiene de mans” us convidam a participar a la 
segona edició, que es convoca amb el lema,: 

I tu, quan et rentes les mans?
L’objectiu és plasmar mitjançant el vídeo els moments en què és necessari realitzar 
un bon rentat de mans i animar a la població a que ho facin.

CONCURS DE VÍDEOCONCURS DE VÍDEO
          (TikTok) sobre la higiene de mans



BASESBASES
1) PARTICIPANTS1) PARTICIPANTS
 Hi poden participar tots els alumnes d’educació secundària dels centres escolars de Menorca.

 Participar en el concurs implica acceptar-ne plenament les bases. 

 Els participants han d’enviar un vídeo a l’adreça electrònica higienedemans.hgmo@gmail.com 

 El missatge ha de contenir les dades següents:

• Descripció breu del vídeo (TikTok).
• Nom i cognoms del participant.
• Edat. 
• Nom del centre escolar i curs. 
• Adreça electrònica del tutor del participant.
• Autorització signada de la mare, pare o tutor.

5) JURAT I AVALUACIÓ5) JURAT I AVALUACIÓ
 Un jurat avaluarà els vídeos rebuts, tenint en 

compte els criteris següents:

• Originalitat
• Creativitat
• Capacitat de comunicació i interpretació
• Representativitat del tema 
• Durada.

 El jurat resoldrà qualsevol incidència que pugui 
produir-se i la resolució serà irrevocable. 
Una vegada seleccionat el vídeo guanyador, la 
decisió serà definitiva i inapel·lable. 

2) VÍDEO2) VÍDEO
 Ha de fer-se en l’aplicació 

de TikTok, ser inèdit i tenir 
una durada màxima de 60 
segons.

3) TEMA3) TEMA
 I tu, quan et rentes les 

mans? Els alumnes  filmaran 
un vídeo que plasmi en quin 
moment o moments es fan 
net les mans i animar a la 
resta de població a fer-ho.

4) TERMINI4) TERMINI
 El termini per enviar el vídeo a 

higienedemans.hgmo@gmail.com 
acaba el 13 d’abril de 2022 
a les 13 hores.



8) PREMIS8) PREMIS
 L’autor o autors del video guanyador rebran un regal personalitzat.

 El centre escolar de l’alumne guanyador rebran un regal 
personalitzat.

 El vídeo guanyador es farà servir per difondre la campanya del Dia 
Mundial de la Higiene de Mans 2022 de l’Àrea de Salut de Menorca. 

6) RESULTATS6) RESULTATS

 El guanyador es comunicarà al centre escolar i es donarà a conèixer als mitjans de 
comunicació.

 Els vídeo premiat serà conservat per l’Àrea de Salut de Menorca, que se’n reservarà el dret 
de publicar-lo, sempre esmentant-ne l’autor/autora.

7) MOTIUS DE DESQUALIFICACIÓ7) MOTIUS DE DESQUALIFICACIÓ
 No cenyir-se a les bases d’aquesta convocatòria.

 Enviar les dades de manera incorrecta o incompleta.

 Enviar el vídeo i les dades fora de termini o d’una manera diferent a la indicada.

  Fer servir un llenguatge o gestos inadequats o que incitin la violència o la discriminació.

DRETS D’IMATGEDRETS D’IMATGE

L’autor del vídeo i el seu tutor escolar s’han de fer càrrec de sol·licitar l’autorització de la 
persona o persones que apareguin al vídeo. 
El guanyador autoritza a l’Àrea de Salut de Menorca a la difusió del vídeo amb la 
formalització del document corresponent que es lliurarà en el moment de rebre el premi. 


