BASES DEL CONCURS
1.

OBJECTIUS DEL CONCURS

El concurs consistirà en la realització d’un vídeo amb telèfon mòbil que expressi
la visió i l’experiència personal dels participants durant el seu pas per l’Institut de
l’Ebre.
2. TEMA
El tema del concurs “què t’emportaràs del teu pas per l’Institut de l’Ebre”, haurà
de plasmar la visió dels estudiants en els diferents aspectes de la vida al centre:
● La vida acadèmica: cultura acadèmica, les pràctiques a l’empresa, les
classes…
● Les relacions socials: l’amistat, les activitats d’oci, les sortides…
3. PARTICIPANTS
Podrà participar tot l’alumnat de l’Institut de l’Ebre.
4. Característiques
A més a més de d’ajustar-se a la temàtica descrita en el punt 2 d’aquestes bases
els vídeos hauran de reunir els següents requisits.
● Realitzar-se amb un telèfon mòbil.
● Ser una obra original i inèdita.
● Ha de ser una gravació de vídeo o muntatge de fotos amb àudio.
● Haurà de contenir àudio en llengua anglesa (diàlegs, narracions…) el qual
haurà de subtitular-se en català.
● Tenir una durada mínima de 30 segons i màxima de 3 minuts.
● El format haurà de ser MP4.
● En cas d’incloure banda sonora, aquesta ha de comptar amb drets d’autor
lliures o comptar amb un autorització explícita per part del propietari.
Es rebutjaran totes aquelles creacions, el contingut de las claus inclogui escenes
violentes, sexistes, racistes o que vulnerin els drets de les persones.

5. DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS
Els vídeos s’hauran d’enviar al correu electrònic llenguescamcas@gmail.com
indicant a l’assumpte “audiovisual contest”.
El plaç d’entrega serà fins al dia 14 de Febrer. a les 20.00 hores.
Al calendari de les Jornades Tècniques trobareu quin dia es procedirà a fer el
visionat dels vídeos finalistes i l’entrega de premis.
6. PREMIS
Es concedirà un premi d’un val de 50 Euros en material escolar al vídeo
guanyador.
7. JURAT
El jurat estarà format per l’equip de professorat del departament de llengües i
CAM-CAS.
Es valorarà:
● Que l’obra plasmi elements característics de l’institut de l’Ebre.
● Que l’obra transmeti un missatge original.
● Que el tema tractat, el contingut i els recursos expressius i artístics
emprats resultin creatius i originals.
El jurat es reservará el dret a no concedir cap premi si així ho estima, declarant
el concurs desert.
8. TERMES LEGALS
● La participació al concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
● Els participants senar els únics responsables de qualsevol reclamació que
per drets d’imatges es pugués fer per part de terceres persones que
apareguin en el vídeo.
● Igualment els participant seran els únics responsables de qualsevol
reclamació per propietat intel·lectual o drets d’autor, així doncs cal que
compleixin amb la normativa vigent.
● El participants pel fet de participar en el concurs, cedeixen els drets
d’imatge i accepten que el vídeo pugui ser difós per l’institut de l’Ebre.

