CURS ESCOLAR 2020 | 2021

Amb la col·laboració de:
amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’IRPF

I el suport de:

BASES CONCURS CINEMA MENTS DESPERTES
CONCURS DE CINEMA I PANDÈMIA

05. INSCRIPCIONS

11. ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS

La pandèmia COVID-19 ha posat a prova a la
nostra societat. A tots nivells hem hagut de
reinventar-nos, des dels nostres hàbits més
quotidians fins al treball, l’economia, la cultura
o l’educació.

El Centre Educatiu presentarà el full d’inscripció al
Concurs enviant-lo per correu electrònic a:
sgarcia@somvia.org
Persona de contacte: Sílvia García.

Les obres seleccionades es projectaran
públicament en l’acte de lliurament de premis del
Concurs de Cinema Ments Despertes que tindrà
lloc únicament online.

Data termini inscripció: 9 de març 2021.

Data: 27 de Maig 2021.

La participació és gratuïta.

Hora: 10 hores.

El Programa Ments Despertes, que dóna nom
al Concurs, és un itinerari formatiu del Grup
SOM VIA conduït per persones amb diagnòstic
en salut mental. L’objectiu del Programa,
a banda de crear participació comunitària
amb Centres Educatius i promocionar hàbits
saludables, és trencar els estereotips al voltant
de la malaltia mental entre l’alumnat jove. És
doncs el propòsit final del Concurs generar
debat i actituds crítiques, selectives, creatives
i d’interacció davant el missatge del Programa
i fent servir l’audiovisual com a eina educativa.
Atesa l’actual situació esdevinguda per
la COVID-19, el Grup SOM VIA ha decidit
organitzar en aquesta edició un Concurs
de Cinema on abordar, ara més que mai, la
salut mental i emocional i ser l’aparador online
d’idees, debat i gestió entre l’alumnat de tots
els Centres Educatius de Catalunya davant
aquests moments de canvi que estem vivint.

Lloc: Plataforma online.
06. PRESENTACIÓ DE LES OBRES
Termini lliurament: 9 d’abril de 2021.

12. QÜESTIONS GENERALS

Les obres s’han de presentar, junt amb les
autoritzacions de drets de filmació i certificació
de llicència musical, per correu postal a la
següent adreça:

Les obres premiades i finalistes podran ser
reproduïdes en catàlegs, cartells o qualsevol
suport de promoció del concurs, sempre citant
l’autor. El Grup SOM VIA podrà disposar de les
obres presentades, amb la finalitat de divulgar,
sense ànim de lucre, el concurs i l’Entitat.

GRUP SOM VIA
C/Natzaret, 119-129 08035 Barcelona.
L’horari de recepció és de:
Dilluns a dijous de 9h a 13h i de 15h a 17h.
Divendres de 9h a 15h.

01. PARTICIPANTS

Les categories per participar són les següents:

Concurs obert a tots els Centres Educatius de tota
Catalunya.

› Primer i Segon Cicle de Secundària (ESO).
› Batxillerat.		
› Cicles Formatius de l’àmbit social, sanitari i educatiu.

02. TEMÀTICA DE LA FILMACIÓ

03. MODALITATS DE LES FILMACIONS
Lliure.
04. REQUISITS DE LES OBRES
• La durada del curtmetratge ha de ser d’entre 1 i
8 minuts, inclosos els crèdits.
• Cada curtmetratge haurà de tenir un títol i hauran
de ser originals. No podran haver-se presentat a
convocatòries anteriors d’aquest concurs.
• Els curtmetratges que utilitzin músiques i/o imatges
no originals hauran de tenir l’autorització de drets
de filmació i certificació de llicència musical.
• El curtmetratge no ha de tenir cap clàusula que
impedeixi la seva posterior difusió a través de
qualsevol mitjà de comunicació (televisió, ràdio,
premsa, xarxes, canal YouTube, etc..).
• Es presentarà un màxim d’una filmació per curs.
Els cursos on hi hagi diferents grups, A, B o C
per exemple, se’n podrà presentar una per grup.
• El format requerit de la filmació serà en MP4 o mov.

És imprescindible la presència de les persones
premiades durant el lliurament dels premis. De no
poder assistir podran designar algú en nom seu.
En cas de no poder assistir cap representant, els
guanyadors renuncien al premi.
És responsabilitat del Centre Educatiu participant:

07. CATEGORIES

La temàtica de la filmació ha de tenir relació amb
el que li pugui suggerir a l’alumnat el concepte
“Ment Desperta”. En aquest sentit queda totalment
oberta al que aquest vulgui plasmar en el curt.
Les filmacions han de ser de contingut respectuós.
Sense continguts racistes, sexistes, violents que
vulnerin qualsevol dret fonamental de la persona
i han d’oferir un missatge educatiu.

Durada: 1 hora aprox.

El Concurs tindrà lloc durant el curs escolar 2020-21.

08. PREMIS
• Premi per categoria.
• Premi Especial del Jurat, Premi Bosch Aymerich
al Millor Curtmetratge.
• Hi haurà un curtmetratge guanyador per a
cadascuna de les categories amb tres premis
principals.
• Un únic Premi al Millor Curtmetratge d’entre
totes les categories al que se li atorgarà un
premi especial.
09. QUÈ ES VALORARÀ?
• El vincle de la filmació amb el concepte de
salut mental.
• El missatge educatiu de la filmació.
• D’altres aspectes com la creativitat, la
originalitat i les “Ments Despertes” de l’alumnat.
10. JURAT
Un jurat professional seleccionarà els curts
guanyadors i estarà format, entre d’altres, per
un/a professional de la Corporació Catalana
d’Audiovisuals de Catalunya, un/a professional
del Grup SOM VIA, un/a professional del sector
de la salut mental, un/a ponent del Programa
Ments Despertes, un/a representant de l’Acadèmia
Europea de Cine, un/a representant de Mediapro,
un/a actor o actriu reconegut en el panorama
actual, un/a representant del Departament
d’Educació i un/a representant de la Fundació
Bosch Aymerich.

› Disposar de l’autorització de l’alumnat participant
en la filmació de la cessió dels seus drets d’imatge
i veu corresponents, tant per sortir a la filmació
com perquè aquesta pugui ser utilitzada,
mostrada públicament i divulgada, per part de
l’Entitat organitzadora (Grup SOM VIA).
› Disposar de les autoritzacions corresponents de
mares/pares o representants legals de l’alumnat
menor d’edat, tant per la participació al curt
com per la seva publicació, per part de l’Entitat,
a efectes del paràgraf anterior.
› Presentar-se al Concurs suposa la total acceptació
d’aquestes bases.
És responsabilitat de l’Entitat organitzadora
(Grup SOM VIA):
› Utilitzar les filmacions presentades al Concurs
amb finalitats ètiques i socioeducatives, podent
ésser publicades a la pàgina web i xarxes socials
del Grup SOM VIA o mostrades públicament,
sense cap finalitat lucrativa.
› L’organització del Concurs es reserva el dret de
resoldre qualsevol eventualitat no especificada
a aquestes bases.

