El PLum Festival és un festival de curtmetratge social per a infants de 8 a 12 anys (cicle mitjà i superior de
primària) que pretén fomentar la participació infantil als barris on viuen a l'hora que parlen d'aquelles
problemàtiques socials, educatives, relacionals que els afecten de manera directa o indirecte. Es busca
iniciar-los en la reflexió i la lectura de la imatge, emprant la mateixa com a forma per educar-los i
estimular les seves capacitats.
Bases
Primera - Objecte i finalitat de la convocatòria
Aquest és un projecte que vol donar suport a iniciatives i activitats que milloren les competències i la
participació dels infants i que alhora sensibilitzen el seu entorn, a partir de reflectir i expressar la seva
realitat, incrementant la seva visibilitat..
Els premis reconeixeran les millors obres presentades d’acord amb la categoria que proposem i els criteris
que s’hauran indicat.
Segona - Requisits de les persones participants
Hi podran participar totes aquelles entitats socials i escoles que treballen amb infants. La presentació dels
curts es farà a títol del grup i entitat/escola.
Tercera - Inscripció
La inscripció als premis és gratuïta i l’organització del Festival podrà donar a conèixer les diferents obres
presentades i els seus autors i autores.
Les entitats que vulguin presentar més d'un audiovisual hauran d'avisar a la organització. Aquelles que
tinguin més d’un grup, projecte o seu podran presentar-se per separat especificant el seu nom i el del
grup, barri o seu que elabora la producció.
Quarta - Requisits de les obres
Les obres presentades hauran de tractar una temàtica social, on els nens i nenes puguin reflectir i
expressar la seva realitat amb la intenció de sensibilitzar el seu entorn sobre les coses que els preocupen:
igualtat d’oportunitats, drets, justícia social, expectatives de futur...
Les obres hauran d’haver estat creades entre setembre del 2019 i Maig del 2020.
La durada màxima de les obres presentades no podrà ser superior (incloent els crèdits) a 6 minuts.
Cinquena - Presentació de les obres
El lliurament de l’obra es realitzarà, per wetransfer al e-mail: plumfestival@casaldelsinfants.org
L'enviament ha d'incloure el nom de l'entitat, el títol de l'obra i el del grup
L'obra es podrà lliurar-se en qualsevol dels següents formats: MP4, AVI o MOV
La data límit del lliurament és el 8 de Maig del 2020
Sisena - Propietat Intel·lectual de les obres
Les entitats participants assumeixen l’autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar
materials sobre els quals no tinguin drets d’ús degudament acreditats. L’Organització del Festival no es
farà responsable de l’ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual.
La propietat intel·lectual de les obres és dels seus autors i autores, que amb la presentació de les seves
creacions autoritzen al Casal dels Infants ASB a donar visibilitat a les obres pels diferents canals, per
difondre el Festival i les entitats que hi participen. Aquestes emissions no tindran mai ús comercial i es
faran amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la realitat dels infants.
Setena - Nomenament, composició i Actuació del jurat
Es designarà un jurat format per professionals de l’àmbit audiovisual, del món educatiu i/o el món social.
Aquest serà nomenat per l’organització del Festival.
El jurat seleccionarà les obres que optaran als premis establerts i resoldrà les guanyadores.
Els acords del jurat s’adoptaran per majoria de vots.
La condició de membre del jurat és incompatible amb la presentació de cap obra al Festival.

Vuitena - Categories
Infants 8 – 10 anys (3er 4art de primària)
Infants 10 – 12 anys (5è 6è de primària)
També es podran presentar obres en les que es treballi amb infants de primaria, sempre hi quan en
aquestes hi hagi nens i nenes amb edats compreses entre el 9 i 12 anys.
Novena – Premis
El jurat premiarà les quatre millors obres d’acord amb els criteris de valoració establerts.
El 1er premi – 10 entrades al Tibidabo + dues per a acompanyants.
El 2on premi – 10 entrades al cinema + dues per acompanyants.
El 3er premi – Obsequi especial pels participants del grup.
El 4art premi - Obsequi especial pels participants del grup.
Desena – Festival
Es durà a terme el dia 22 de Maig a les 18h als Cinemes Girona
Al festival seran projectades totes les obres rebudes que compleixin amb les bases.
En el cas que el nombre d'obres sigui elevat, l'organització proposarà un mecanisme per tal que totes les
obres puguin ser reconegudes i visualitzades sense altear l’horari del festival.
L'organització es reserva el dret de resoldre, com cregui més convenient, qualsevol situació no prevista en
aquestes bases.
La inscripció al concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

