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CENTRES EDUCATIUS
BASES GRAVACIÓ VÍDEOS
Dins de les Jornades, per a la participació a l'Espai d'Experiències

dels centres

educatius, caldrà presentar un treball audiovisual que servirà d'exposició o ponència, les
característiques del qual hauran d'ajustar-se a les bases següents:


Podrà portar-se a terme amb els mitjans que es preferisca i amb qualsevol tècnica,
tot tenint en compte que la duració no ha de sobrepassar els 2'30''. L'organització
es reserva el dret a demanar una aportació oral més extensa en algun projecte o
experiència que destaque per l'interès o caràcter especialment innovador. El
format haurà de ser MP4 i comptar amb bona resolució per a la projecció.



S'haurà de fer arribar el vídeo, com a mínim, amb 10 dies d'antelació a la Jornada
(9 de març 2018 , límit) per facilitar l'organització de les projeccions. S'enviarà
per correu electrònic a la direcció:
mediacio_innovacio@iesmiralcamp.org.
Podrà enviar-se com a arxiu adjunt al missatge o mitjançant un enllaç de
descàrrega.



Com que es farà difusió pública de l'audiovisual, és molt important que el centre
que presente el vídeo tinga la titularitat completa de tots els drets de propietat
intel.lectual dels materials (imatges i música) que hi apareixen, o bé, disponga dels
permisssos corresponents( s'aconsella usar música lliure de drets, accessible en
plataformes com ara: Jamendo, Free Music Archive...)
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CENTROS EDUCATIVOS
BASES GRABACIÓN VÍDEOS
Dentro de las Jornadas, para la participación en el Espacio de Experiencias de los centros
educativos, habrá que presentar un trabajo audiovisual que servirá de exposición o
ponencia. Sus características deben ajustarse a las siguientes bases:


Puede realizarse con los medios que se prefiera y con cualquier técnica, teniendo
en cuenta que su duración no debe exceder los 2’30’’. La organización se reserva
el derecho de pedir una aportación oral más extensa a algún proyecto o experiencia
por su interés o carácter especialmente innovador. El formato tendrá que ser
MP4 y tener buena resolución para su proyección.



Hay que hacer llegar el vídeo, al menos con 10 días de antelación a la Jornada
(9 de marzo d 2018, límite) para facilitar la organización de las proyecciones. Se
enviará por correo electrónico a la dirección:
mediacio_innovacio@iesmiralcamp.org
Puede enviarse como archivo adjunto al mensaje o a través de un enlace de
descarga.



Como se hará difusión pública del audiovisual, es muy importante que el centro
que presente un vídeo tenga la titularidad completa de todos los derechos de
propiedad intelectual de los materiales (imágenes y música) que aparecen en él, o
en su defecto se disponga de los permisos correspondientes (se aconseja utilizar
música libre de derechos, accesible en plataformas como: Jamendo, Free Music
Archive…)

