1a Edició Concurs de Vídeos Dia Mundial del Consumidor
Xicotetes accions per a canviar el món
Fitxa de treball

A continuació, en 4 blocs diferenciats, s’indica tota la informació que ha de contindre la fitxa
de treball per a poder presentar un vídeo a concurs.
Bloc 1. Sobre la investigació prèvia.

Este bloc permet que el jurat valore l’adaptació del vídeo al tema del concurs.
Es farà constar la informació següent:
-

-

Fonts d’informació: Cal indicar l’URL de les fonts que s’han utilitzat per a efectuar el
treball.
Carta de Sostenipoly triada. Quina carta del joc han triat per al treball i per què. A quin
Objectiu de Desenvolupament Sostenible fa referència la carta i per què pensen que és
important que este Objectiu es complisca.
Xicoteta acció per a canviar el món. Cal explicar breument la idea principal de l'acció que
representaran en el vídeo.

Bloc 2. Sobre la producció del vídeo.
Este bloc permet que el jurat valore l’originalitat, la qualitat tècnica i artística i la creativitat.
Es farà constar la informació següent:
-

Tipus de vídeo i duració. Cal indicar quin tipus de vídeo realitzaran (animació, vosaltres
sou els protagonistes) i quant de temps dura.
Recursos per al vídeo. Cal indicar si s’hi utilitzen recursos sonors, aplicacions per a la
creació o edició de vídeos, imatges o qualsevol altre tipus de recursos que ajuden a
transmetre millor el missatge.
Recordem que el vídeo no pot contindre cap contingut subjecte a drets d’autor
(música, imatges…), utilitzar marques comercials ni fer-ne esment, ni tampoc vulnerar
drets fonamentals. Es podran utilitzar continguts lliures de drets o davall llicència
Creative Comons. Si els recursos utilitzats no són de creació pròpia, és imprescindible
indicar la seua URL.

Bloc 3. Sobre el guió.
Este bloc permet que el jurat valore la coherència entre la fitxa i el vídeo final.
Es farà constar la informació següent:
-

Tema del vídeo: Quin Objectiu de Desenvolupament Sostenible aborda el vídeo i de
quina manera ajuda a canviar el món.
Resum del guió: Cal explicar, de manera resumida, què passa en el vídeo.
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Bloc 4. Sobre el treball en equip.
Este bloc permet que el jurat valore com s’ha desenvolupat el treball en equip.
Es farà constar la informació següent:
-

-

El nivell educatiu: Cal indicar en quin nivell educatiu se situa l’equip. Cicle mitjà de
primària, cicle superior de primària, primer cicle de secundària, segon cicle de
secundària, formació professional bàsica, educació especial o centre ocupacional.
L’equip: Quants alumnes participen en el treball. Si són un equip mixt o no, i com n’han
triat els components.
Com s’han distribuït les tasques. Quina responsabilitat ha assumit cada membre de
l’equip i com ho han decidit.
La presa de decisions: De quina manera han compartit la informació i han pres decisions
per a fer el treball.
Integració de l’equip: Espai perquè l’alumnat expresse l’aportació de tots en la
consecució del treball.
Valoració del treball en equip: Espai perquè l'alumnat expresse com s’ha sentit amb els
companys i les companyes durant el treball, i si li ha agradat.

Seguidament s’indica quins requisits ha de tindre el vídeo, com s’ha de presentar a concurs
el treball i el model d’autorització per a les persones que ixen en el vídeo.

Enllaç al vídeo
L’URL del vídeo permet al jurat accedir-hi per a valorar-lo
Una vegada gravat el vídeo:
-

Cal pujar-lo a Youtube o Vimeo, revisant les condicions de privacitat que decidiu.
Heu d’indicar-ne l’URL al final de la fitxa de treball, perquè el jurat hi puga accedir.

Recordem que el vídeo ha de complir uns requisits:
-

-

S’hauran de gravar en horitzontal a pantalla completa i en formats admesos per a
Youtube (AVI, MP4, MOV), amb una duració entre 60 i 90 segons i amb una resolució
mínima de 360p.
Es requerix una participació mínima de 3 escolars per vídeo i màxima de tot el grupclasse.
El vídeo pot estar en qualsevol de les llengües oficials de la comunitat autònoma a què
pertanga el centre.
El vídeo no pot incloure cap contingut subjecte a drets de autor. No s’hi poden utilitzar
marques comercials ni fer-hi cap al·lusió. Tampoc, vulnerar drets fonamentals. Es
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-

-

podran utilitzar continguts lliures de drets o davall llicència Creative Commons. Consum
no es responsabilitza de l’ús no autoritzat de continguts que apareguen en els vídeos.
El vídeo que es presente s’ha de pujar a Youtube o Vimeo. En cas de resultar guanyador,
Consum requerirà l’enviament de l’arxiu original per WeTransfer. Cal revisar les
condicions de privacitat per a decidir com pujar el vídeo.
El vídeo guanyador cedirà per complet els drets d’explotació, divulgació i edició a
Consum per temps indefinit.

Format de presentació dels treballs
S’ha de presentar en vertical, en format Word o PDF i amb una extensió màxima de 4 pàgines.
Es pot presentar escrit a mà o a ordinador. I s’hi poden utilitzar diferents materials, recursos i
aplicacions que ajuden a plasmar la informació sol·licitada.
El jurat tindrà en compte la gramàtica, el lèxic i l’ortografia en tota la fitxa.
Terminis i forma de presentació dels treballs
El termini per a inscriure’s al concurs acaba el 8 de febrer de 2020, enviant un correu electrònic
a consuminstitucional@consum.es, on s’indique el nom del centre educatiu, les dades de
contacte, el municipi i la comunitat autònoma a què pertany i el nivell educatiu que participa en
el concurs.
El termini per a enviar els treballs acaba el 6 de març de 2020, per correu electrònic a
consuminstitucional@consum.es, adjuntant la fitxa de treball, les autoritzacions de drets
d’imatge i, en un arxiu a banda, la indicació de les dades següents: nom i adreça del centre;
persona, telèfon i correu electrònic de contacte; i nivell educatiu dels participants.

Model d’autoritzacions per a participants en el vídeo
Recordem que totes les persones que isquen en el vídeo han d’autoritzar-ho per escrit. Es
definixen dos models: participants i participants menors d’edat.
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Model per a menors d’edat
Per a gestionar la participació en la 1a edició del concurs de vídeos Dia Mundial del Consumidor 2020:
“Xicotetes accions per a canviar el món”, l’entrega de premis corresponent i la divulgació posterior dels
vídeos participants, en virtut de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal,
i del Text Refós de la Llei de propietat intel·lectual,

Mitjançant este document:




Consent expressament la cessió de les dades de caràcter personal del meu fill o la meua filla a
l’entitat “CONSUM, S. COOP. V.” per a gestionar correctament la 1a edició del concurs de vídeos
Dia Mundial del Consumidor 2020: “Xicotetes accions per a canviar el món”.
Autoritze expressament la publicació de la imatge i el nom del meu fill o la meua filla en
publicacions internes de CONSUM, així com en portals digitals interns.
Autoritze expressament la publicació de la imatge i el nom del meu fill o la meua filla en
publicacions en premsa i publicacions escrites i en línia, mitjans i xarxes socials públics (Internet).

Així mateix, d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei de propietat intel·lectual, mitjançant la firma d’este document CEDISC I TRANSMET a CONSUM els
drets d’autor i els drets d’explotació que em pogueren correspondre sobre les fotografies del meu fill o la
meua filla i del vídeo on el meu fill o la meua filla ha participat. La cessió es fa sense límit temporal (és a
dir, per termini indefinit) amb caràcter exclusiu, de forma totalment gratuïta i sense contraprestació de
cap classe a favor meu, i CONSUM és l’únic titular i propietari dels suports i originals on es tracten i
emmagatzemen les meues dades de caràcter personal.

A Silla (València), …………………… de……………….. de dos mil dènou.

Firmat:

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
“CONSUM, S. COOP.V.”
Responsable
Contacte
Finalitat

delegadoprotecciondatosconsum@consum.es
gestionar la participació en la 1a edició del concurs de vídeos Dia Mundial del Consumidor
2020: “Xicotetes accions per a canviar el món”, l’entrega de premis corresponent i la
divulgació posterior del vídeo concursant.
La legitimació dels presents tractaments es basa en el seu consentiment.

Legitimació
Se cediran dades a tercers: A l’agència de publicitat i a la impremta.

Destinataris
Accedir, rectificar i suprimir les dades, a més d’altres drets com s’explica en la informació
addicional en el revers d’esta pàgina.
Drets
Nom i cognoms:…………………………………………………………………………………………………..
DNI núm.……………………………………………………………………………………………………………………
Marqueu el que corresponga:
 Pare  mare  tutor  representant legal
Nom del xiquet o la xiqueta…………………………………………………………..
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Model per a majors d’edat
Per a gestionar la participació en la 1a edició del concurs de vídeos Dia Mundial del Consumidor 2020:
“Xicotetes accions per a canviar el món”, l’entrega de premis corresponent i la divulgació posterior dels
vídeos participants, en virtut de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal,
i del Text Refós de la Llei de propietat intel·lectual,

Mitjançant este document:




Consent expressament la cessió de les meues dades de caràcter personal a l’entitat “CONSUM,
S. COOP. V.” per a gestionar correctament la 1a edició del concurs de vídeos Dia Mundial del
Consumidor 2020: “Xicotetes accions per a canviar el món”.
Autoritze expressament la publicació de la meua imatge i el meu nom en publicacions internes
de CONSUM, així com en portals digitals interns.
Autoritze expressament la publicació de la meua imatge i el meu nom en publicacions en premsa
i publicacions escrites i en línia, mitjans i xarxes socials públics (Internet).

Així mateix, d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei de propietat intel·lectual, mitjançant la firma d’este document CEDISC I TRANSMET a CONSUM els
drets d’autor i els drets d’explotació que em pogueren correspondre sobre les meues fotografies i el vídeo
on he participat. La cessió es fa sense límit temporal (és a dir, per termini indefinit) amb caràcter exclusiu,
de forma totalment gratuïta i sense contraprestació de cap classe a favor meu, i CONSUM és l’únic titular
i propietari dels suports i originals on es tracten i emmagatzemen les meues dades de caràcter personal.

A Silla (València), …………………… de……………….. de dos mil dènou.

Firma

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
“CONSUM, S. COOP.V.”
Responsable
delegadoprotecciondatosconsum@consum.es

Contacte

gestionar la participació en la 1a edició del concurs de vídeos Dia Mundial del Consumidor
2020: “Xicotetes accions per a canviar el món”, l’entrega de premis corresponent i la
divulgació posterior del vídeo concursant.
La legitimació dels presents tractaments es basa en el seu consentiment.

Finalitat

Legitimació
Se cediran dades a tercers: A l’agència de publicitat i a la impremta.

Destinataris
Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, a més d’altres drets com s’explica en la informació
addicional en el revers d’esta pàgina.

Nom i cognoms:…………………………………………………………………………………………………..
DNI núm.……………………………………………………………………………………………………………………
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