convoca el concurs de vídeos:

LIGHTS, CAMERA, ACTION!”
2018
1.- Característiques del concurs.
Producte: enregistraments. El professorat interessat en participar ha
d'enregistrar un vídeo sobre una activitat docent dirigida per ell mateix i on es
visualitzin els alumnes dels nivells citats realitzant dita activitat.
a) Durada. L'enregistrament ha de tenir una durada màxima de 5 minuts,
quedant fora de concurs els vídeos que no respectin aquesta durada.
b) Nombre de vídeos. Només s'acceptarà un vídeo per professor/a i el
número d'alumnes participants en el vídeo és il·limitat.
c) Ús de la llengua anglesa. La llengua utilitzada a l'enregistrament serà
la llengua anglesa i es valorarà el temps dedicat a l'exposició oral (veure apartat
baremació).
d) Nadius. La participació activa oral a l'enregistrament dels alumnes que
tenguin com a llengua materna l'anglès queda restringit a un alumne per
gravació.
e) Exemples: Exemples de vídeos són: un sketch, anunci publicitari,
retransmissió fictícia del temps, un experiment científic explicat per ells, teatre,
etc.
Participants: Aquest concurs està adreçat al professorat d'àmbit autonòmic
que imparteix Llengua Anglesa o altres àrees impartides en llengua anglesa als
alumnes d'Educació Primària (5è i 6è nivell) o d'Educació Secundària (1r i 2n
ESO).
2.- Requisits dels participants.
a) Professorat: El professorat participant ha d'impartir Llengua Anglesa
o àrees en llengua anglesa a un centre docent d'Educació Primària (5è o 6è
nivell) o d'Educació Secundària (1r o 2n ESO) sostingut amb fons públics de les
Illes Balears.

b) Autorització imatge. Qualsevol tractament d'imatges personals de
menors que s'utilitzin en relació al concurs ha de comptar amb l'autorització dels
pares o tutors legals del menor. APABAL queda exempta de qualsevol
responsabilitat derivada de la manca de consentiment, essent el professor/a
que concursa el responsable de recollir i custodiar les autoritzacions.
c) Vídeos. APABAL es reserva el dret a excloure del concurs aquells
vídeos que, pel seu contingut siguin considerats per la comissió avaluadora com
a poc adequats degut al seu caràcter violent o discriminatori per raons diverses
(sexe, religió, cultura...)
3.- Presentació i terminis.
a) Dates: Els terminis de presentació de vídeos són des de l'1 de
Febrer al 9 de març de 2018.
b) Documentació. El professor/a participant ha de complimentar el
formulari de registre (Annex I) i enviar-lo, juntament amb el vídeo, seguint el
següent procés:







Anar a la pàgina web www.wetransfer.com
Anar a “Add files” i pujar l'Annex I. Després pujar el vídeo.
Anar a “Friend's mail” i escriure: info@apabal.com
Escriure el correu electrònic de la persona que ho envia.
Escriure el missatge: “Concurs vídeos” i el nom del concursant.
Enviar.

c) Llistat d'admesos i d'exclosos. APABAL publicarà a la seva pàgina
web el llistat de vídeos participants admesos i exclosos el dia 13 de març.
d) Reclamacions. Es podran presentar reclamacions des del 14 de març
fins al 16 de març, utilitzant el correu electrònic d'APABAL: info@apabal.com
e) Llistat definitiu. A la pàgina web d'APABAL es podrà visualitzar el
llistat definitiu de participants, una vegada ateses les reclamacions, el dia 21
de març.
f) Guanyador i dos finalistes. El vídeo guanyador dels concurs , així
com els dos finalistes, es publicaran a la pàgina web d'APABAL el dia 22 de
març i es presentaran a la “VI APABAL Convention” que tendrà lloc el 13
d’abril de 2018.
4.- Premi.
El professor/a responsable del vídeo guanyador rebrà un premi que consistirà
en una tablet.
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L’alumnat participant al vídeo guanyador rebrà un diploma de participació.
5.- Criteris de baremació.
Per a la selecció del vídeo guanyador, la comissió aplicarà els següents criteris:
SOCIS APABAL
Durada de la intervenció oral dels alumnes
Fluïdesa
Pronunciació
Creativitat i originalitat

5 punts
de 1 a 5 punts
de 1 a 4 punts
de 1 a 4 punts
de 1 a 5 punts

El vídeo guanyador serà el que més puntuació obtengui.
En cas d'empat, el premi serà per al professor amb més antiguitat com a
membre d'APABAL i després el de més antiguitat a la docència.
6.- Comissió avaluadora.
La Comissió Avaluadora estarà formada per les persones següents:
– Presidenta d'APABAL
– Dos vocals de la Junta directiva d'APABAL
La participació al concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.
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ÉS IMPRESCINDIBLE QUE ENVIEU AQUEST ANNEX PER CORREU
ELECTRÒNIC A: info@apabal.com PER FER EFECTIVA LA VOSTRA
PARTICIPACIÓ AL CONCURS.
ANNEX I
MODEL DE SOL·LICITUD
Concurs d'experiències docents en format vídeo: “Lights, camera, action!” convocat
per APABAL (Associació de Professors d’anglès de les Illes Balears).
TÍTOL I DURADA DEL TREBALL QUE ES PRESENTA A CONCURS (en minuts):
Dades personals:
Llinatges i nom

NIF

Adreça

Població i illa:

Telèfon

Adreça electrònica

Dades professionals:
Centre on imparteix docència durant el curs 2017-18

Adreça electrònica

Idioma anglès o assignatura que imparteix en llengua anglesa. Nivell i etapa
(Primària/Secundària)

A quin nivell pertanyen el alumnes de l’enregistrament. Indica’l amb un √
5è Primària:
6è Primària:
1r ESO:
2n ESO:
Adreça del centre (amb població i illa)

Telèfon

És membre d'APABAL: encercla el que correspongui

Fax

SI NO

Anys de docència en total (en aquest centre i a d'altres centres): ...............
Lloc i data:
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