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Participa i
guanya!

MC MUTUAL CONVOCA LA
XI EDICIÓ DEL PREMI MC 28 D’ABRIL
El Premi MC 28 d’abril és un certamen que commemora
el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball,
amb què MC MUTUAL persegueix un doble objectiu:
potenciar la cultura preventiva dels treballadors de
les empreses mutualistes i estimular els estudiants, que
seran els treballadors del demà, perquè interioritzin la
prevenció com una cosa natural, fomentant conductes
segures i responsables.
El Premi consta de dues categories: treballadors i
estudiants. Els estudiants poden presentar els seus
treballs al Premi en Redacció i/o Fotografia.
Les redaccions que es presentin al Premi faran referència
a la prevenció de riscos en general, tant en l’àmbit
laboral com al carrer, l’escola, la llar... A la pàgina
web de MC MUTUAL, hem disposat uns exemples de
redaccions

Pel que fa al Premi de fotografia, aquest es pot incloure
en assignatures com la d’Educació Plàstica i Visual. La
composició i recerca d’imatges creatives referents a
temes de seguretat laboral, vial, a la llar o l’escola, entre
d’altres, farà que els alumnes interioritzin la prevenció
com una conducta a aplicar en tots els seus actes.
Finalment, els alumnes que cursin cicles formatius de
Formació Professional o estudis universitaris, disposen,
a través dels Premis de Redacció i/o Fotografia, d’una
manera d’explicar com veuen la prevenció de riscos, ja
que ells seran els treballadors del demà.
Podeu consultar les bases del Premi MC 28 d’abril a
www.mc-mutual.com.
Per conèixer els treballs premiats en la X Edició cliqueu
a Especial Premios MC 28 de Abril.

acompanyades d’una fotografia per

facilitar la comprensió, en què a partir d’una imatge,
s’ha desenvolupat una redacció relacionada amb
la prevenció, podeu consultar-los clicant aquí. Les
redaccions a presentar, no han d’anar, necessàriament,
acompanyades de fotografies.
Per als alumnes d’Educació Primària i ESO les redaccions
poden servir com treballs en l’assignatura de Llengua,
on el professor pot ajudar-los a plantejar possibles
temes en prevenció de riscos, sent fonamental la tasca

Conegueu totes les
edicions precedents
en el LIBRO PREMIO

MC 28 DE ABRIL

d’assessorament per fer-los reflexionar sobre els actes
insegurs i les seves conseqüències.

CONTRIBUÏU A UN DEMÀ MÉS SEGUR
Us convidem que divulgueu la prevenció de riscos entre
els alumnes, participant en el Premi MC 28 d’abril, a fi que
presentin uns treballs en què l’originalitat, la creativitat i

la imaginació els faci pensar en com afrontar els seus
actes amb seguretat. Per fer-ho, el vostre suport serà vital
per contribuir a un demà més segur.

