
BASES PRIMAVERA
VIDEOLITERARIA
DO VAL DE MIÑOR



O Instituto de Estudos Miñoráns, en colaboración cos Concellos de Nigrán,

Gondomar, e Baiona, convoca a Primavera Literaria do Val de Miñor de

Videopoemas e Videomicrorrelatos para contribuír a potenciar a creatividade

en lingua galega.

CATEGORÍAS

Categoría Bolboreta: Persoas miñorás nadas no ano 2013 ou

posteriores

Categoría Esquío: Persoas miñorás nadas entre os anos 2011 e 2012

Categoría Teixo: Persoas miñorás nadas entre os anos 2008 a 2010

Categoría Xabaril: Persoas miñorás nadas entre os anos 2005 a 2007

Categoría Garrano: Persoas miñorás nadas entre os anos 2003 e 2004

Categoría Carballo: Persoas nadas no ano 2002 ou anteriores sen

limitación  xeográfica ningunha

O certame estará constituído por dúas modalidades, Videopoesía e

Videomicrorrelato.

Para cada unha das modalidades estableceranse as seguintes

categorías:

PARTICIPACIÓN

Os vídeos serán creacións de non máis de 60 segundos onde se lea un poema ou

un microrrelato en lingua galega.

Os textos dos poemas e microrrelatos deben ser orixinais e a súa autora ou

autor debe ser membro do equipo que produza o vídeo.

Non se admitirán vídeos onde se amosen persoas ou imaxes de persoas, nos

maiores tampouco. Á parte do anterior, as obras poderán incluír calquera

outro tipo de imaxes ou música sempre e cando non atenten contra a

dignidade ou liberdade de calquera persoa ou grupos e non vulneren ningunha

lei de propiedade intelectual. As e os autores responsabilizaranse de calquera

reclamación de terceiros ao respecto deste punto.
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Os autores e autoras terán en conta que un microrrelato non é unha historia,

nin unha anécdota, nin unha ocorrencia. É un relato curto, caracterizado pola

precisión no reconto e o uso da linguaxe, así como por unha trama paradoxal e

sorprendente.



Os e as participantes poderán presentar tantas obras como desexen de tema

libre. Os traballos deberán ser orixinais e inéditos, non publicados en ningún

formato con anterioridade á resolución do certame.

O Instituto de Estudos Miñoráns reservarase o dereito de non publicación das

obras sen ter que facilitar xustificación ningunha.
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PRESENTACIÓN DAS OBRAS

Título da obra.mp4 (máximo 64 MB)

Título da obra PLICA.pdf

Título da obra TEXTO.pdf

Nome e apelidos das autoras e/ou autores das obras, dirección, email,

teléfono de contacto, nº de DNI ou NIE e data de nacemento.

Un escrito certificando que as obras son inéditas e orixinais, non

premiadas en outros certames e que se ceden os dereitos de reprodución

dos vídeos na web e redes sociais do Instituto de Estudos Miñoráns.

O vídeo que se envíe terá que ser gravado en horizontal e presentado nun

formato compatible coa súa proxección (preferiblemente MP4). Non ocupará

máis de 64 MB e ha de ter unhas condicións óptimas de son e imaxe que

permitan a súa adecuada proxección (audio correcto, calidade de imaxe

suficiente). Os vídeos deben estar listos para publicar sen necesidade ningunha

de edición ou mellora por parte da organización.

As obras compartiranse mediante enlace de descarga (WeTransfer ou Google

Drive) ao correo electrónico oficina@iem.gal e acompañadas dun arquivo pdf

co texto da mesma e outro arquivo pdf coa PLICA. Os tres arquivos nomearanse

da seguinte forma.

1.

2.

3.

Calquera creación que non cumpra con estes requisitos quedará excluída do

certame.

A plica incluirá:



Para as autoras e autores menores de idade, debe mandarse unha

autorización dos titores legais para participación neste concurso e a

reprodución do vídeo na web e en redes sociais. Indicarase o nome

completo e número de DNI ou NIE dos titores legais.
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PRAZO

O prazo de presentación das obras remata o día 9 de maio de 2021 ás 23:00

horas.

XURADO

Haberá dous xurados (de tres membros cada un), un para cada modalidade,

que serán elixidos polo Instituto de Estudos Miñoráns. A decisión do xurado

será inapelable.

A efectos de adxudicación dos premios o xurado valorará, ademais da calidade

dos traballos, a calidade da lingua empregada atendendo tanto á ortografía

como á sintaxe e ao léxico, o seu carácter construtivo e pedagóxico (linguaxe

non discriminatoria, linguaxe non sexista...), dicción, dramatización ou

espontaneidade...

PRESELECCIÓN

O xurado será o encargado de facer a preselección dos vídeos finalistas, que se

amosarán na páxina web e/ou redes sociais do Instituto de Estudos Miñoráns e

ou Concellos da Mancomunidade do Val Miñor, a partir do día 17 de maio de

2021.

O número de finalistas decidirase en función do número de obras presentadas

a cada categoría e modalidade.

DITAME

O ditame do xurado farase público nunha data a decidir. 

Se o permiten as circunstancias, o ditame e entrega de premios farase

mediante un acto presencial a finais do mes de maio. De non ser posible, o

anuncio farase na mesma plataforma onde se publiquen os vídeos.



PREMIOS
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CATEGORÍA BOLBORETA 
 

NACICHES NO ANO 2013 OU POSTERIORES

 

OURO PRATA

60 30

MICRORRELATO

OURO PRATA

60 30

POESÍA

CATEGORÍA ESQUÍO 
 

 NACICHES NO 2011 OU 2012

 

OURO PRATA

100 € 50 €

MICRORRELATO
OURO PRATA

100 € 50 €

POESÍA

CATEGORÍA TEIXO
 

 NACICHES ENTRE O 2008 E O 2010

 

OURO PRATA
150 €  75 €

MICRORRELATO POESÍA

OURO PRATA
150 € 75 €

CATEGORÍA XABARIL
 

 NACICHES ENTRE O 2005 E O 2007

 

OURO PRATA
200 € 100 €

MICRORRELATO POESÍA
OURO PRATA
200 € 100 €

 

EN VALES PARA GASTAR NO COMERCIO DO VAL DE MIÑOR

 

 

EN VALES PARA GASTAR NO COMERCIO DO VAL DE MIÑOR

 

 

EN VALES PARA GASTAR NO COMERCIO DO VAL DE MIÑOR

 

 

EN VALES PARA GASTAR NO COMERCIO DO VAL DE MIÑOR

 



PREMIOS
CATEGORÍA GARRANO 

 

NACICHES NO ANO 2003 0U 2004

 

OURO PRATA

300 € 150 €

MICRORRELATO

OURO PRATA

300 € 150 €

POESÍA

CATEGORÍA CARBALLO 
 

 NACICHES NO ANO 2002 OU ANTERIORES

 

OURO PRATA

500 € 250 €

MICRORRELATO POESÍA

OURO PRATA

500 € 250 €

Ademais, o xurado poderá entregar os accésit que considere oportunos, declarar deserto algún dos

premios ou repartilo ex aequo entre dúas obras
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OUTRAS DISPOSICIÓNS

As autoras e autores premiados e finalistas ceden os dereitos de publicación das obras ao Instituto de

Estudos Miñoráns durante un prazo de 3 anos.

A interpretación destas bases correspóndelle unicamente ao xurado. O feito de participar no certame

supón a súa aceptación. 

 

EN VALES PARA GASTAR NO COMERCIO DO VAL DE MIÑOR

 



MOITO ÁNIMO E
A CREAR


