
BASES 1a edició Concurs de videoclips del CdA Pau Casals 
curs 2021-2022 

 
 
 
El Comitè organitzador del Concurs de videoclips del CdA Pau Casals, per acord 
unànime pres en la reunió celebrada amb data 29/09/2021, convoca el concurs de 
l’edició de l’any 2022 i estableix les BASES que han de regir.  
 

1.   El primer Concurs de Videoclips del CdA Pau Casals està creat per motivar als centres 
participants al Camp d’aprenentatge Pau Casals, a realitzar el moment 3, tant en la 
modalitat d’estada com en la de sortida, les dues relacionades amb l’enregistrament 
d’una cançó. 

2.   Hi poden participar els centres que venen a enregistrar una cançó durant el curs 2021-
2022 al CdA Pau Casals. Aquesta cançó serà la que utilitzaran per realitzar el videoclip. 

3.   El procés d’inscripció estarà obert durant tot el curs, per formalitzar la participació caldrà 
enviar un correu amb les dades del centre a l’adreça info@cdapaucasals.com 

4.   El format del videoclip ha de ser en horitzontal i la qualitat de 1080p com a mínim. Està 
permès utilitzar, com a màxim, un 10% de material no original. 

5.   La còpia del videoclip es farà arribar al correu del CdA Pau Casals: 
info@cdapaucasals.com adjuntant un enllaç en streaming, protegit amb contrasenya si 
s’escau, (des de Vimeo, YouTube o Google Drive). 

6.   El termini de recepció de videoclips finalitza el dilluns 13 de juny de 2022. 

7.   El centre educatiu participant haurà de comptar amb l’autorització de les famílies per a 
la utilització de la imatge dels seus fills i/o filles, si és el cas, amb compliment de la Llei 
orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal 
i familiar, i a la pròpia imatge. El centre es farà càrrec i custodiarà aquestes 
autoritzacions. Les obres presentades tindran el vistiplau del centre i la responsabilitat 
d’un professor o professora que n’haurà fet el seguiment, en el benentès que els treballs 
s’han d’haver elaborat pels i per les alumnes i/o amb la seva participació. 

8.   El Jurat estarà format per persones vinculades al món de la producció audiovisual i de 
l’educació. 

9.   El veredicte es farà públic el divendres 17 de juny de 2022 a través de l’espai web del 
CdA Pau Casals i de les seves xarxes socials. S’atorgarà un premi al millor videoclip, 
que constarà d’un trofeu artesanal per al centre guanyador i la difusió del videoclip a la 
web i les xarxes del CdA Pau Casals. 
 
 


