CONCURS Videocontes infantils!
1 de març ﬁns al 31 de març del 2021.
Bases generals
Objecte de la convocatòria
Videoconte o conte audiovisual destinat a tots els infants més petits de l’escola, de P3 a P5.
Crear una història en vídeo amb vosaltres mateixos, ninots, titelles, dibuixos, etc.
En tots els casos el vídeo ha de tenir veu.
El guió l’heu de crear vosaltres (els participants), feu servir la teva creativitat!
Participants
Podrà participar qualsevol alumna o alumne de 4t a 6è de primària que pertany a la
comunitat de l’Escola Gravi i sigui soci de l’AFA. (Es comprovarà en el moment de la seva
presentació). Si encara no sou socis i voleu participar, aneu a la web i ompliu el formulari!
Què hem de fer per concursar?
1. Fer un videconte en català i posar-li títol.
2. Gravar un vídeo amb una durada mínima de dos minuts (2’ 00”) i màxima de quatre
minuts (4' 00''). Important: Format: horitzontal.
3. Es presentarà una sola proposta i de forma individual.
4. Videoconte inventat i amb molta animació!
5. El videoconte pot ser amb la imatge del nen o nena participant, amb titelles, amb
dibuixos … Però sempre amb la seva veu en off.
6. Videoconte original (no copiat). Es votarà que sigui creatiu.
7. En cap cas es poden dir paraules inadequades, insults, paraulotes, etc. S'ha
d'utilitzar un llenguatge acurat, respectuós i fàcil d'entendre per als nens i nenes
d'infantil.
8. Enviar el videoconte per email a l’AFA info@afaescolagravi.com amb el nom i
cognom + curs + títol Videoconte.
Informació IMPORTANT:
● Els videocontes s’emetran per als infants de P3 a P5. En cap cas es publicaran a cap
xarxa social ni web de l’AFA. Seran per l’escola.
● Es demanarà autorització a les famílies per a emetre els videocontes als nens i nenes
d’infantil a l’escola. Imprescindible, ja que és l’objecte d’aquest concurs.
● Els contes s’emetran quan els docents de l’escola creguin convenient.
● Es podrà publicar a les xarxes socials, web i/o es comunicarà a totes les famílies de
l’escola, els noms dels guanyadors i guanyadores (prèvia autorització signada).
Resolució: El 16 d’abril
Es podrà publicar a les xarxes socials i/o al web i/o es comunicarà a totes les famílies de
l’escola, els noms dels guanyadors i guanyadores (prèvia autorització signada).
El jurat es reserva el dret de suspendre, ampliar o modificar aquest concurs i fins i tot la
seva possible anul·lació, sempre que hi hagi una causa justificada i es compromet a
comunicar amb antelació suficient les noves bases, condicions o, si escau, l’anul·lació
definitiva del concurs, sense que això comporti cap mena de responsabilitat per al jurat ni
cap mena d’indemnització per a les persones participants.

Premis:
Hi haurà 3 contes guanyadors, un de 4t, un de 5è i un de 6è de primària.
Un val de 50 € de l’ABACUS per cada guanyador o guanyadora.
El jurat
El jurat estarà format per membres de la junta de l’AFA i un membre docent de l’escola.
L’elecció dels guanyadors i/o guanyadores es farà per puntuacions de 3, 2 i 1. Cada
membre puntuarà 3 videocontes d’entre tots els rebuts.
En cas de no arribar a un acord, els videocontes candidats es sotmetran a votació sent el
guanyador final el que hagi obtingut més vots.
El jurat podrà declarar el concurs nul o sense disseny guanyador si considera que cap de
les propostes s’ajusta als requisits i condicions tècniques establerts en el present document.
Acceptació de les bases
La participació en el concurs representa implícitament l’acceptació de totes les bases així
com també la decisió del jurat.
Qualsevol cas no previst en les presents bases serà resolt per la junta actual i comunicada
la decisió a cada participant.
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