BASES REGULADORES DEL CONCURS DE VÍDEO
DIRIGIT A ALUMNES/AS DE SECUNDÀRIA
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 de la realització d'un xicotet curt o vídeo d'una durada màxima de 3 minuts,
relacionat amb el món del cinema.
BASES
Durant la celebració de “La Festa del Curt” es projectaran diversos curtmetratges
en centres escolars que se sumen a la iniciativa. A partir d'aquests curtmetratges,
els alumnes realitzaran tants vídeos com trie cada aula o centre (sempre màxim un
per alumne/a). El tema ha d'estar relacionat amb algun dels curtmetratges, la
tècnica és lliure. El vídeo es penjarà a la plataforma Youtube.
TERMINIS
La data límit per a la recepció de vídeos serà el 26 de gener de 2019. Tots els
vídeos rebuts es penjaran a Youtube, on en el termini d'1 mes (26 de febrer de
2019) es triarà com a guanyador el vídeo que tinga més “likes”. En aquesta
plataforma apareixeran el nom del centre escolar i curs al qual pertanyen els
alumnes que han realitzat el vídeo.
QUI POT PARTICIPAR
Poden participar centres escolars apuntats a l'activitat “La Festa del Curt”, que
hagen enviat els seus vídeos en termini i emplenat les dades de l'Annex I. 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 dades de contacte. (Annex I)

PREMI
El premi al curs guanyador consistirà en un taller de cinema Stop Motion dirigit a
alumnes/as de Secundària, impartit per PABLO LLORENS, guanyador de dos
Premis Goya pels seus curtmetratges.
Sobre qualsevol assumpte o dubte no reflectit en aquestes bases, serà L’Institut
Valencià de l’Audiovisual l'encarregat de resoldre-ho en última instància.

ANNEX I A les BASES DELS CONCURSOS DE “LA FESTA DEL
CURT”
Concurs al qual es presenta:
Vídeo (Secundària) □
Títol:
Sinopsi:
Crèdits:
Duració:
Centre Educatiu:
Curs:
Localitat:
Contacte
Nom de la persona responsable:
Correu electrònic:
Telèfon:

