
Comparteix amb l'etiqueta #laltraface una imatge o un vídeo de �ins a 
20 segons que tingui relació amb l'aprenentatge de llengües. Per exem-
ple, com l'aprens, on la trobes, quan la pots practicar, què t'agrada més 
aprendre, què t'agrada menys, maneres d'aprendre llengües, consells 
per aprendre llengües... 

Participació
1. Penja la teua foto o vídeo al Facebook amb per�il públic perquè la
 puguem veure.
2. Escriu una frase o petit text descriptiu.
3. Afegeix #laltraface i etiqueta'ns: @Institut de Llengües -
 Universitat de Lleida.

Si vols estar al dia de totes les novetats del concurs fes "m'agrada" a
la nostra pàgina!

Premis
Millor imatge
Un descompte del 40% a qualsevol dels cursos de llengües de la Universitat 
d'Estiu 2016 o dels cursos de l'Institut de Llengües de la UdL per al curs 
2016-17.
  
Millor vídeo
Un descompte del 50% a qualsevol dels cursos de llengües de la Universitat 
d'Estiu 2016 o dels cursos de l'Institut de Llengües de la UdL per al curs 
2016-17.

Els guardonats poden cedir el premi a una altra persona.

Termini de presentació
De l'1 al 31 de març de 2016.

Lliurament dels premis
Durant els actes de Sant Jordi organitzats per la UdL.

Jurat
Xavier Goñi, coordinador del Servei de Reproducció d'Imatge de la UdL.
Marta Giné, directora de l'Institut de Llengües de la UdL.
Betty Borrallo, professora de l'Institut de Llengües de la UdL.

Propietats de les obres
Les obres admeses a concurs seran propietat de les persones que �iguren com 
a autores.

Sense perjudici del punt anterior, les persones propietàries de les obres en 
cedeixen els drets en favor de l’organització del concurs i l’autoritzen expres-
sament perquè les pugui difondre, per qualsevol mitjà que consideri oportú, 
en el marc de les seves actuacions de promoció i difusió del concurs.

Observacions
L'organització es reserva el dret de no admetre a concurs les obres que no 
s'adaptin a les bases.

L'organització pot resoldre qualsevol dubte que aparegui en la interpretació 
de les bases de la manera que consideri més adequada.

La presentació d'una obra al concurs L'altra face de les llengües implica 
l'acceptació plena de les bases.

Qualsevol consulta sobre aquestes bases es podrà plantejar a l'organització a 
través de l'adreça electrònica: institutdellengues@udl.cat.

Amb el suport de:
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