BASES CONCURS DE VÍDEO PER A ESCOLES I CENTRES EDUCATIUS:

“Els teus petits grans gestos
pel medi ambient”
Viladrau i FICMA (Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient de Barcelona) convoquen
el 1r concurs de vídeo per a escoles, universitats i centres educatius i de formació
de Catalunya.

Objectius
· Concretar una consciència respectuosa envers el medi ambient amb accions quotidianes que, unides
amb les dels altres, aconsegueixin grans resultats
· Conèixer el punt de vista dels joves sobre diferents temes que estiguin relacionats amb el medi ambient
amb l’objectiu d’incentivar el treball en equip
· Portar els audiovisuals i la cultura del cinema a les escoles i treballar les diferents temàtiques mediambientals

Vídeos
· El contingut del vídeo ha d’estar relacionat amb accions i gestos que podem dur a terme per contribuir a la millora del medi ambient:
“Cadascú de nosaltres pot contribuir a millorar el futur si ens comprometem de forma individual a
viure segons uns valors. El medi ambient és un molt bon exemple de com els petits gestos individuals
es converteixen en grans gestos pel futur del nostre planeta si tots adquirim el mateix compromís.”
· La duració màxima és de 10 minuts
· Els vídeos poden ser de tipus documental, reportatge, ficció i/o animació.
· Els vídeos han ser enviats en CD o DVD a:
Per correu normal:
FICMA Festival Internacional
Cinema del Medi Ambient Barcelona
A/a. Jaume Gil
Apartat de correus 199
08820 El Prat de Llobregat
Per missatger:
FICMA Festival Internacional
Cinema del Medi Ambient Barcelona
Att. Jaume Gil
Passeig Ramon Codina, 65, local
08820 El Prat de Llobregat
Tel.: 934 789 344

Grups i categories
· Cada centre pot presentar el nombre de projectes que desitgi.
· Els projectes es presentaran per grups, amb un mínim de 2 persones i sense nombre màxim d’integrants.
· Hi ha 3 categories:
· Secundària: En aquesta categoria participaran tots els
grups els integrants del qual estiguin cursant primer, segon, tercer
i/o quart de l’ESO
· Batxillerat i formació professional: En aquesta categoria
participaran tots els grups els integrants del qual estiguin cursant batxillerat
i/o cursos de formació professional
· Universitat: En aquest categoria participaran tots els
grups formats per universitaris.

Premis
· Secundària:
· 2.000 € per a un viatge al centre guanyador
· Guardó al centre guanyador
· Batxillerat i formació professional:
· 2.000 € per a un viatge per al grup guanyador
· Guardó al centre guanyador
· Universitat:
· 2.000 € al grup guanyador
· Guardó al centre guanyador
· Els vídeos seran valorats per un jurat professional.
· Els premis s’atorgaran per escoles o centres educatius en el cas d’estudiants menors
de 18 anys amb un reconeixement al grup realitzador del vídeo.
· En el cas d’universitats o centres educatius d’estudiants majors de 18 anys el premi i reconeixement anirà al grup realitzador.
· El premi el lliurarà Viladrau.
· Els vídeos presentats es projectaran dins el marc del 18è Festival Internacional de Cinema
del medi ambient de Barcelona.

· La totalitat o part dels vídeos presentats en aquest concurs passaran a formar part de la Secció
Campana o educativa del Festival (secció per a escolars) i el DVD dels vídeos guanyadors
formarà part de les mostres que el FICMA fa al llarg de l’any dins i fora de les fronteres del
nostre país.
· Els vídeos es podran veure al llarg de l’any a la web del FICMA (Festival Internacional de Cinema del
Medi Ambient) i a la web de Viladrau.

Calendari
· El termini d’inscripcions finalitza el 30 de març de 2011.
Com inscriure-s’hi: Cal enviar un mail amb assumpte: INCRIPCIÓ ELS TEUS
PETITS GRANS GESTOS PEL MEDI AMBIENT a jaumegil@ficma.com,
adjuntant-hi el nom del grup, els integrants, categoria, número de contacte
i nom del centre.
· El termini per entregar els vídeos finalitza el 30 d’abril de 2011.
· Es comunicarà el resultat als guanyadors a finals del mes de maig de 2011.
· La gala d’entrega de premis tindrà lloc al FICMA, a la Universitat Blanquerna,
del 3 al 8 de juliol de 2011

Per a més informació, consulta les bases a la pàgina web www.viladrau.com
i/o contacta amb nosaltres a la mateixa pàgina o trucant al 934526010

Hi col·laboren:

