
 

DONES I PANDÈMIA  
VACUNA’T CONTRA EL MASCLISME QUOTIDIÀ 

 

PREMI AUDIOVISUAL RqRqR 
dins del marc de la IXa Mice 2021 

 

 

El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana dins de la IXa MiCe 2021 (Mostra 

Internacional de Cinema Educatiu), convoca el Premi Audiovisual RqRqR MiCe-2021 

 

Premi Audiovisual RqRqR MICE 2021 

«Dones i pandèmia. Vacuna’t contra el masclisme quotidià» 

.. 

D’acord amb les següents  

BASES 

 

1. Podrà participar l’alumnat matriculat en qualsevol centre educatiu públic, 

concertat o privat de la Comunitat Valenciana en alguna de les tres categories 

que tot seguit s’assenyalen a l’apartat següent. 

2. Nivells de participació:  

1. Nivell 1: alumnat d’Infantil.  

2. Nivell 2: alumnat de Primària.  

3. Nivell 3: alumnat de Secundària. 

4. Nivell 4: alumnat de Batxillerat i Formació Professional. 

5. Nivell 5: alumnat d’FPA. 

3. Les produccions audiovisuals presentades tindran una durada màxima de 4 

minuts i seguiran la temàtica de la Campanya «RqRqR, no pararem fins a 



 

aconseguir la igualtat.  Repensem les relacions per Representar altres 

realitats», en clau pandèmia. Haurà d’encabir alguna de les 7 dimensions que 

aborda l’Informe i recomanacions del CECV.  

4. Masclismes quotidians base de la violència contra les dones 

https://portal.edu.gva.es/consellescolar/informe/ 

1. Aspecte físic, 2. Espai domèstic, 3. Espai públic, 4. Entorn 

formatiu, 5. Relacions de parella, 6. Seguretat, 7. Emocions. 

Tenint en compte que la crisi per COVID ha fet més visibles les 

desigualtats per raons de gènere,  la producció  haurà d’encabir algun 

dels aspectes següents: 

• Manipulació emocional- maltractament psicològic. (Reflexionar 

sobre: autoestima, autoconcepte, respecte, ridiculització o 

indiferència, etc.). 

• Sobrecàrrega de tasques. (Reflexionar sobre la 

corresponsabilitat en la llar i en la cura de la família). 

• Ciberassetjament. (Reflexionar sobre el respecte, l’assertivitat, 

l’empatia, l’amistat, etc). 

• Desigualtats socials i laborals. ( Reflexionar sobre el tipus de 

feines, més precàries i parcials; bretxa salarial, major resposta a 

l’emergència pel tipus de professions més vinculades a les 

dones, però  no reflectida en els àmbits de responsabilitat 

pública, política, decisòria; índex de pobresa major en dones 

que en homes; etc.). 

• Desigualtats educatives a la llar i per mancança de models 

femenins. STEAM (Reflexionar sobre l’elecció d’estudis: podem 

ser el que vulguem). 

• Maltractament físic. (Reflexionar sobre l’augment durant la 

pandèmia). 

 

5. L’alumnat al complet haurà de participar en tots els processos de la 

producció, ben entès que, en tractar-se de produccions emmarcades en un 

https://portal.edu.gva.es/consellescolar/informe/


 

àmbit acadèmic, la mediació i la direcció de professorat ha d’estar present 

inevitablement.  

6. El vídeo haurà d’elaborar-se grupalment.  

7. Les produccions poden ser en qualsevol gènere: ficció, documental, 

videocreació, animació, etc., i en qualsevol llengua oficial de la Comunitat 

Valenciana.  

8. Atès que la producció se situa dins de l'àmbit educatiu dels centres docents la 

persona que autoritza la presentació serà mestra, mestre, professora, 

professor, tutor, tutora o membre de l'equip directiu del centre de l’alumnat 

que realitza o actua en la producció. Per tant,  seran aquests responsables 

d'obtenir i custodiar totes les autoritzacions legals pertinents per part de qui 

ostente la pàtria potestat participants menors d'edat, així com de les dades 

personals subministrades en les inscripcions i títols de crèdit de les 

produccions conforme marca la llei.  

9. La formalització de la inscripció es farà fins el 31 de març de 2020 i constarà 

obligatòriament de:   

• Inscripció electrònica, cal omplir la butlleta d'inscripció telemàticament. 

La pots trobar en el següent enllaç:  

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ 

• Un fotograma representatiu del curtmetratge  

• La producció.  

10. Tant el curtmetratge com el seu fotograma es presentaran online mitjançant 

qualsevol plataforma de descàrrega d’arxius (Wetransfer, Dropbox, Drive…) 

enviant l’enllaç de descàrrega dins de l’apartat corresponent de la butlleta 

d’inscripció o enviant-los al correu electrònic secretaria@festivalmice.com , 
indicant-ne el títol i el centre educatiu, sempre abans de la fi del termini 

d’inscripció.  

S’admeten els següents formats audiovisuals:  

https://forms.gle/jLFH3C6frDvLHDXWA
mailto:secretaria@festivalmice.com


 

• avi (Windows) 

•  mov (MAC)  

• mpg-4  

• mp4  

• H.264 (códec)  

11. El CECV, dins de la IXa MiCe 2021, triarà un jurat format per professionals de 

l’audiovisual, de l’educació i de la igualtat, que atorgarà dos premis per cada 

secció:   

• PRIMER PREMI  

• ACCÈSSIT  

12. Les Actes del jurat es podran consultar en el web del festival MiCe  

( www.micevalencia.com )  

13. Els guardons seran lliurats en el transcurs de la MiCe 2021. El lloc concret i 

l'hora del lliurament els podreu trobar a la web de la MiCe           ( 

www.micevalencia.com )  

14. La participació en el concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases 

i de forma expressa l’AUTORITZACIÓ DE PROJECCIÓ en qualsevol acte 

programat pel CECV. La interpretació d'aquestes bases serà competència 

exclusiva del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.  

 

Vacuna’t   

contra els masclismes quotidians, són la base de la violència contra les dones 

Participa-hi! 

València, a  1  d’abril de 2021 

Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana 
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