BASES DEL CONCURS
1. Els curts tenen com a objectiu promocionar els dos
graus que s’imparteixen a la Facultat de
Biblioteconomia i Documentació entre els estudiants
de secundària i batxillerat.

7.

Dels treballs, es valorarà especialment: l’originalitat,
l’eficàcia comunicativa i la realització. Les imatges i
les bandes sonores dels vídeos han de ser totalment
lliures de drets.

2. Han de ser realitzats per grups d’un màxim de 5
persones, amb presència d’estudiants del grau
d’Informació i Documentació i del grau de
Comunicació Audiovisual.

8.

El jurat estarà composat per un membre de l’equip
deganal i dos professors de cadascun dels dos graus.

9.

El vídeo guanyador es penjarà al web de la Facultat i,
eventualment, també s’hi podran penjar els vídeos
finalistes.

3. Les obres s’han de presentar en suport DVD, han de
tenir una durada màxima de 5 minuts i han de ser
parlades en català.
4. Les propostes es lliuraran en un sobre tancat i
identificat amb un lema. A més del DVD s’hi ha
d’adjuntar, una breu presentació del projecte (500
paraules com a màxim).
5. En un sobre a part, identificat amb el mateix lema,
s’hi farà constar els noms i cognoms dels autors, els
NIUB, les adreces electròniques i els telèfons de
contacte.
6. Lliurament de les obres: abans del 13 de gener de
2014, a la Secretaria de la Facultat.

10. L’equip guanyador rebrà un val obsequi de 500 € per a
compres a la FNAC.
11. La Facultat es reserva el dret d’utilitzar els vídeos en
les accions de promoció dels ensenyaments i, si és el
cas, d’adaptar-los a aquesta finalitat. També es
compromet a fer constar l’autoria de les propostes que,
en cap cas, seran usades amb finalitat lucrativa o
comercial.
12. La participació en el concurs suposa l’acceptació
d’aquestes bases. Qualsevol situació no prevista serà
resolta a criteri del jurat. El veredicte serà inapel·lable
i es farà públic el 30 de gener de 2014.

Amb el suport de:
Comissió de Normalització Lingüística
Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística

