BASES REGULADORES DEL CONCURS DE CARTELLS
DIRIGIT A ALUMNES DE PRIMÀRIA
CONVOCA
L’Institut Valencià de Cultura convoca el present concurs en el marc de l'activitat de
promoció de l'audiovisual “La Festa del Curt”.
OBJECTIUS
El present concurs té com a objectiu la implicació de l'alumnat i professorat, a través del
dibuix com a mitjà de comunicació d'una història, en concret audiovisual.
BASES
Durant la celebració de La Festa del Curt es projectaran diversos curtmetratges en els
centres escolars que se sumen a la iniciativa. A partir d'aquests curtmetratges, es
realitzaran tants cartells com trie cada aula o centre (sempre màxim un per alumne/a)
sobre el curtmetratge triat.
Aquest cartell es remetrà a l'adreça de correu electrònic: lafestadelcurt@gmail.com

Terminis
La data límit per a la recepció de cartells serà el 26 de gener de 2019. Tots els cartells
rebuts es publicaran a la xarxa social Facebook, en la qual en el termini d'un mes (26 de
febrer de 2019) es triarà com a guanyador el cartell que tinga més “likes”. En aquesta
plataforma no apareixerà el nom d'alumne/a o alumnes autors del dibuix; només el nom
del centre escolar i el curs al que pertany, per la qual cosa eixes són les dades que s'han de
comunicar a l'organització, al costat del títol del curtmetratge al que fa referència.

Qui pot participar.
Poden participar Centres Escolars apuntats a l'activitat “La Festa del Curt” i que hagen
enviat el cartell juntament amb les dades de l'Annex I abans de la data indicada. En tot cas
serà alumnat de col·legis de la Comunitat Valenciana. Per a participar, cada centre haurà
d'emplenar un formulari (un per curs) incloent els cursos que vulguen participar i un
contacte.
Tècnica
La tècnica o tècniques empleades seran totalment lliures. Per a la realització del cartell, el
centre podrà sol·licitar a l’Institut Valencià de Cultura materials que puguen ser d'ajuda,
com per exemple fotogrames i cartell original dels curtmetratges a projectar.
Premis
El premi al curs guanyador del concurs de cartells consistirà en un Taller de Cinema dirigit
a alumnes de Primària, impartit per professionals de l'empresa Nautilus Audiovisual
(www.nautilusaudiovisual.es).
Sobre qualsevol assumpte o dubte no reflectit en aquestes bases, serà l’Institut Valencià de
Cultura l'encarregat de resoldre-ho en última instància.

ANNEX I a les BASES DEL CONCURS DE LA FESTA DEL CURT
Concurs al qual es presenta:
Cartells (Primària) □ Vídeo (Secundària) □
Centre educatiu:
Curs:
Localitat:
Contacte
Nom de la persona responsable:
Correu electrònic:
Telèfon:

