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PREMI AUDIOVISUAL RqRqR 

dins del marc de la VIIIa MiCe 2020 

 

 

El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana dins del marc de la VIIIa MiCe 

2020 (Mostra Internacional de Cinema Educatiu), convoca el primer 

 

Premi Audiovisual RqRqR MiCe 2020 

 

D’acord a les següents BASES: 

 

 1. Podrà participar l’alumnat matriculat en qualsevol centre educatiu públic, 

concertat o privat de la Comunitat Valenciana en alguna de les cinc 

categories que tot seguit seran assenyalades a l’apartat següent. 

 2. Nivells de participació: 

 2.1. Nivell 1: Alumnat d’Educació Infantil 

 2.2. Nivell 2: Alumnat d’Educació Primària 

 2.3. Nivell 3: Alumnat d’Educació Secundària 

 2.4. Nivell 4: Alumnat de Batxillerat i Formació Professional 

 2.5. Nivell 5: Alumnat de FPA 

 3. Les produccions audiovisuals presentades tindran una durada màxima de 

4 minuts, títols de crèdit inclosos i seguiran la temàtica de la Campanya 

RqRqR "Repensem les relacions, representem altres realitats".  

La producció s’haurà d’encabir en els àmbits següents: 

 3.1. En autoestima. Et volem com ets. Estima’t. 

 3.2. En autoconcepte. Tu fas bonic el teu cos. Estima’l. 

 3.3. En respecte. Pot ser ta mare, ta iaia, ta germana, la teua amiga. 

Fem que arribe segura a casa. 

 3.4. En assertivitat. Un acudit masclista no mereix el teu somriure. 

 3.5. En reflexió. Creus que provoca? El problema el tens tu. 

 3.6. En responsabilitat. Tin cura de la teua família i de la llar. 

 3.7. En decisions. Oblida’t de ciències o lletres, tu pots ser el que vulgues. 

 3.8. En empatia. Sempre, sempre, sempre mostra respecte a la teua 

parella. 
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 3.9. En ser independent. Busca temps també per a les amistats. La meta 

no és la parella, ets tu. 

 3.10. Emocions. La teua actitud condiciona el benestar general.   

 

 4. L’alumnat al complet haurà de participar en tots els processos de la 

producció, ben entès que, en tractar-se de produccions emmarcades en 

un àmbit acadèmic, la mediació i la direcció de professorat ha d'estar 

present inevitablement. 

 5. El vídeo haurà d’elaborar-se grupalment. 

 6. Les produccions poden ser en qualsevol gènere: ficció, documental, video-

creació, animació ... en qualsevol llengua oficial de la Comunitat 

Valenciana. 

 7. Atès que la producció se situa dins de l'àmbit educatiu dels centres 

docents la persona autoritzant de la seua presentació serà mestra, mestre, 

professora, professor, tutor, tutora o membre de l'equip directiu del centre 

dels alumnes i les alumnes que realitzen i / o actuen en la producció. Per 

tant seran aquests els responsables d'obtenir i custodiar totes les 

autoritzacions legals pertinents per part dels que ostenten la pàtria 

potestat dels menors d'edat participants, així com de les dades personals 

subministrades en les inscripcions i títols de crèdit de les produccions 

conforme marca la llei. 

 8. La formalització de la inscripció es realitzarà fins el 31 de març de 2020 i 

constarà obligatòriament de: 

 Inscripció electrònica, cal omplir la butlleta d'inscripció 

telemàticament. La pots trobar en el següent enllaç: 

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ 

 Un Fotograma representatiu del curtmetratge 

 La Producció. 

 

 9. Tant el curtmetratge com el seu fotograma es presentaran online 

mitjançant qualsevol plataforma de descàrrega d’arxius (Wetransfer, 

Dropbox, Drive…) enviant l’enllaç de descàrrega dins de l’apartat 

corresponent de la butlleta d’inscripció o enviant-los al correu electrònic 

miceproduccio@jordielmussol.com , indicant-ne el títol i el centre 

educatiu, sempre abans de la fi del termini de inscripció. 

https://forms.gle/27T1paRw9jB4TQbC7
mailto:miceproduccio@jordielmussol.com
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S’admeten els següents formats audiovisuals: 

 avi (Windows) 

 mov (MAC) 

 mpg-4 

 mp4 

 H.264 (códec) 

 10. El CECV, dins de la VIIIa MiCe 2020, triarà un jurat format per 

professionals de l’audiovisual,  de l’educació i de la igualtat, que atorgarà 

dos premis per cada secció: 

 PRIMER PREMI 

 ACCÈSSIT 

 11. Les Actes del jurat es podran consultar en el web del festival MiCe 

( www.micevalencia.com ) 

 12. Els guardons seran lliurats en el transcurs de la MiCe 2020. El lloc concret 

i l'hora del lliurament els podreu trobar a la web de la MiCe 

( www.micevalencia.com ) 

 13. La participació en el concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes 

bases i de forma expressa l’AUTORITZACIÓ DE PROJECCIÓ en qualsevol 

acte programat pel CECV. La interpretació d'aquestes bases serà 

competència exclusiva del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. 

 

 

València, a 20 de desembre de 2019 

Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana 

 

http://www.micevalencia.com/
http://www.micevalencia.com/

