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IV CERTAME AUDIOVISUAL ESCOLAR 
IES MONTE CARRASCO      

            4º 

 
FINALIDADE DA CONVOCATORIA: O obxectivo desta convocatoria é regular o 
procedemento de aceptación e participación de proxectos audiovisuais no IV Certame de 
Audiovisual Escolar: IES MONTE CARRASCO 
PARTICIPANTES: Poderá participar o alumnado matriculado en centros públicos e privados 
de E.S.O., Bacharelato e Formación Profesional de Galicia durante o curso 2013-2014. 
A participación realizarase sempre baixo a titoría dun profesor ou profesora responsábel do 
proxecto. No proxecto poderán participar membros da comunidade educativa do centro. 
CATEGORÍAS: Establécense dúas categorías: 

A) Educación Secundaria Obrigatoria. 

B) Bacharelato e Formación Profesional 

CARACTERÍSTICAS DAS OBRAS - As obras deberán cumprir os seguintes requisitos: 

1. Todos os traballos poden estar en calquera das linguas cooficiais do estado ou nas linguas estranxeiras nas que se 
estude a materia. 

2. Deberán ser orixinais ou adaptacións, non comercializados. 
3. Os traballos poden ser de fición ou documental. 
4. Os traballos poden ser de animación. 
5. Duración libre, aínda que se recomenda até 20 minutos, créditos incluídos. 
6. A temática será libre. 
7. Quedarán excluídos aqueles traballos que inciten ao racismo, xenofobia, homofobia e calquera tipo de violencia, así 

como os que atenten contra a dignidade da persoa.  
8. As obras presentaranse en soporte DVD por duplicado. 
9. Os participantes poden presentar ata dúas obras por centro e categoría (dúas fición e dúas didácticas).  
10. Cada DVD non poderá conter máis dunha obra e deberá estar en perfecto estado para a súa proxección. 
11. Cada DVD irá identificado co título da obra, a duración, e o centro de ensino de procedencia. 
12. De apareceren menores de idade, deberá contarse coa autorización paterna e/ou materna. 
13. Calquera apropiación indebida de dereitos de autor –imaxe e son- ou incumprimento das bases desta convocatoria é 

responsabilidade directa do profesor ou profesora titora. 
 
 

INSCRICIÓN NO CERTAME 
A inscrición formalizarase enviando por correo ordinario a folla de inscrición que se achega xunto coas 

bases do certame. As ditas bases e a folla de inscrición tamén están dispoñibles na páxina web do 

centro IES Monte Carrasco na sección de CERTAME AUDIOVISUAL ESCOLAR. A solicitude de 

participación deberá formalizarse antes do 16 de maio de 2014, totalmente cumprimentada e asinada 

polo profesor ou profesora responsable do audiovisual, acompañado de dous DVDs e do certificado 

asinado polo director/a do centro onde conste que o dito centro posúe as autorizacións dos dereitos 

de imaxe dos participantes nos vídeos presentados. 

Estes serán remitidos ao seguinte enderezo: 

FESTIVAL DE CINE ESCOLAR: IES MONTE CARRASCO 

Monte Carrasco, 2 Apto.185 

36949 Cangas  (Pontevedra) 

 

 

Para unha información máis completa das bases podedes consultar na páxina do centro, no 

apartado Certame Audiovisual http://www.edu.xunta.es/centros/iesmontecarrascocangas  


