1a edició del concurs de vídeo
“Estimat?... Filmat!”

Objecte i temàtica
Cal fer un vídeo d’una durada màxima de 8’ sobre el
patrimoni cultural local, en qualsevol àmbit o àmbits
(vegeu-ne tipologies a
https://ca.wikipedia.org/wiki/Patrimoni_cultural).
Objectius
· Crear de manera cooperativa un treball audiovisual en
què es treballin una o més assignatures
· Potenciar les diferents capacitats/habilitats de l’alumnat
· Valorar el patrimoni local més proper
Participants
Hi pot participar qualsevol classe de 6è de primària.
L’alumnat és el protagonista, però els mestres poden
aprofitar el concurs per a vincular-lo amb alguna unitat
didàctica.
Requisits
1. Cada classe només podrà presentar un vídeo, que haurà
de ser realitzat expressament per a aquesta 1a edició
del concurs.
2. El vídeo caldrà ser enregistrat en orientació horitzontal.
3. Mentre apareguin els crèdits finals hi hauran d’aparèixer
imatges del procés creatiu.

L’Agenda de la Terra realitzarà
la retenció prevista per la llei
sobre el valor dels premis
lliurats, comunicarà a l’Agència
Tributària la seva quantitat i
enviarà a l’escola de la classe
guanyadora un certificat
de l’import del premi i les
retencions pertinents.
Drets
1. Els participants
garantiran que:
a) Són autors dels vídeos
transferits o tenen la
llicència en exclusiva de
tots els drets necessaris a
l’empara d’aquestes bases.
b) Tenen les autoritzacions
corresponents a la imatge, la
veu i el nom de qui aparegui

en el vídeo i del contingut de
tercers. Els menors que hi
apareguin hauran de comptar
amb l’autorització dels seus
pares o tutors legals.
En cas de reclamació basada
en violacions de drets de la
propietat intel·lectual i industrial o d’imatge comeses sobre
tercers, tots els participants
accepten indemnitzar Edicions
AT o tercers autoritzats per
aquesta a fer ús del vídeo,
2. Llevat que l’escola indiqui
el contrari, en la utilització
posterior dels vídeos la classe
guanyadora i l’escola seran
esmentats en els crèdits,
tant si ho fa Edicions AT
o tercers autoritzats.
3. Sense perjudici dels drets

Presentació
Caldrà enviar el vídeo mitjançant el servei WeTransfer
a l’a/e bondia@agendadelaterra.cat
Terminis
El vídeo s’haurà d’enviar entre el 7 de gener i l’1 de març
a les 23:59. Els 3 vídeos finalistes es donaran a conèixer el
23 d’abril, i el guanyador, el 17 de maig, vigília del Dia
Internacional dels Museus.
Jurat
Serà format per 3 persones que avaluaran els vídeos i en
triaran el guanyador un cop valorades:
· originalitat i creativitat
· aspecte formal
· interrelació entre àmbits patrimonials
· cooperació entre l’alumnat
Premis
1r premi: Totes les agendes de l’escola del curs següent i
un lot de llibres per a cada alumne participant. Es lliurarà
a finals de maig, en un dia per determinar, en un centre
cultural de la comarca de la classe guanyadora.
2 finalistes: 1 subscripció a Cavall Fort per a l’escola

morals que corresponen a
l’escola de la classe guanyadora,
aquesta cedirà de manera
exclusiva a Edicions AT els drets
de reproducció, transformació,
distribució, doblatge i
comunicació pública, en tot
tipus de suport i mitjançant
la utilització de qualsevol
procediment de reproducció
tècnica d’imatge, total o
parcial, o sistema d’explotació,
sense més limitacions que
les derivades de la Llei de
propietat intel·lectual vigent,
sigui quina sigui la forma de
transmissió del vídeo, incloenthi expressament Internet i la
realització d’obres derivades.
4. Totes les classes
participants cediran l’ús dels

seus vídeos a Edicions AT,
de la mateixa manera que
en l’anterior punt, però no
pas de manera exclusiva.
Tractament de les
dades i publicitat
En compliment de la llei de
protecció de dades s’informa
que les dades facilitades per
les escoles seran incorporades
a un fitxer i seran objecte de
tractament per part d’Edicions
AT, amb la finalitat de gestionar
i administrar el concurs, de fer
saber l’adjudicació del premi
i d’informar-los de qualsevol
novetat relacionada amb els
productes o serveis d’Edicions
AT, així com de possibles
futures edicions del concurs.

Les escoles que hagin facilitat
les seves dades podran exercir
els seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i
oposició, enviant una sol·licitud
per correu electrònic a l’adreça
bondia@agendadelaterra.
cat o bé per escrit al domicili
social d’Edicions AT, situat
a Cardedeu, a l’Av. del Rei
en Jaume, 143, CP 08440.
Resolució de conflictes
Per a qualsevol dubte en
la interpretació d’aquest
reglament, Edicions AT i els
participants, amb renúncia
expressa a la jurisdicció que
els pogués correspondre, se
sotmeten a la Jurisdicció del
Tribunal Arbitral de Barcelona.
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