BASES COVID STORIES
1. OBJECTIUS DEL CONCURS
L’activitat consisteix en la realització de 3 vídeos (before, during and after) de
format breu gravat amb telèfon mòbil que expressin la visió i l’experiència
personal dels participants envers les situacions viscudes i per viure abans,
durant i després de la pandèmia..
2. TEMA
El tema del concurs és “Our Covid Stories”
Els vídeos hauran de plasmar la visió dels estudiants sobre els diferents
aspectes de la vida pel que fa als canvis als que ens hem hagut d’adaptar en una
situació excepcional.
3. PARTICIPANTS
Podrà participar tot l’alumnat de l’Institut de l’Ebre, en grups de 2 o 3 alumnes.
4. CARACTERÍSTIQUES
A més a més 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…).
● Tenir una durada màxima de 15s cadascun (3 x 15= màxim 45 s).
Els vídeos es publicaran com a Instagram Reels amb etiqueta
@llengues_institut_ebre i #ebrecovidstories. També hi haurà la possibilitat
d’enviar-los per email a idiomes@iesebre.com
● En cas d’incloure banda sonora, aquesta ha de comptar amb drets d’autor
lliures o comptar amb una autorització explícita per part del propietari.
Es rebutjaran totes aquelles creacions, el contingut de les quals inclogui escenes
violentes, sexistes, racistes o que vulnerin els drets de les persones.
5. DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS
Els alumnes realitzaran 3 videos, de 15s màxim cadascun, que hauran d’expressar
alguns aspectes de la vida que s’hagin vist afectats per la pandèmia. Així, el
primer vídeo (BEFORE COVID19) representarà la situació abans de la pandèmia; el
segon vídeo (DURING COVID19) representarà la mateixa situació durant la
pandèmia; i el tercer vídeo (AFTER COVID19) representarà com s’imaginen la
mateixa situació després de la pandèmia.

Els vídeos es penjaran o s’enviaran per email durant la setmana de les Jornades
Tècniques, del dilluns 22 al dimecres 24 de febrer a les 13.00. A partir d’aquí, el
jurat (format pel professorat del Departament de Llengües i CAM) escollirà 3
vídeos finalistes que es publicaran a @llengues_institut_ebre a instagram el dijous
25 de febrer.
6. GUANYADORS
Els vídeos guanyadors seran els que rebran més likes fins el divendres 26 de
febre a les 16.00, coincidint amb la cloenda de les Jornades Tècniques.
El jurat es reservarà el dret a no concedir cap premi si així ho estima,
declarant el concurs desert.

7. PREMIS
Es concedirà un premi d’un val de 75 Euros al vídeo guanyador, per bescanviar
en comerços locals amb conveni amb l’institut.

8. TERMES LEGALS
● La realització de l’activitat implica l’acceptació d’aquestes bases.
● Els participants seran els únics responsables de qualsevol reclamació que
per drets d’imatges es pogués fer per part de terceres persones que
apareguin en el vídeo.
● Igualment, els participants 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 l’activitat, cedeixen els drets
d’imatge i accepten que el vídeo pugui ser difós per l’Institut de l’Ebre.

