
 

1r CONCURS DE BOOKTRAILERS 
I VIDEOSASSAIGS LITERARIS I

CINEMATOGRÀFICS

Organitza:

Departament de Filologia Anglesa i Alemanya
Departament de Teoria dels Llenguatges i
Ciències de la Comunicació

Setmana Cultural abril 2022
 

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

 

Els nous gèneres literaris digitals i el videoassaig
cinematogràfic motiven a l’estudiantat a desenvolupar

competències comunicatives i digitals, habilitats analítiques,
pensament crític, creativitat i aprenentatge assistit per iguals.
A més, també fomenten la lectura i l’anàlisi literària de textos
triats pel propi alumnat, així com la creativitat en la ideació i

en l’expressió audiovisual.

BASES DEL CONCURS

Grupo de innnovación
educativa NAPCED 4.0.

Ets creatiu/va i 
tens esperit investigador?

-Booktrailer. El booktrailer és una peça de vídeo,
de caràcter promocional, orientada a presentar
d’una manera interessant un llibre (novel·la,
poemari, assaig, col·lecció de relats breus, còmic,
etc.) per al seu lector ideal. La finalitat última és
promoure’n la venda i la lectura. Sol ser breu i
audiovisualment molt atractiu; pot incloure
contingut clau del llibre, fragments o simplement
suggerir-los, però ha de suscitar la curiositat del
lector/a per saber-ne més, per voler llegir-lo.

Presentació de les obres: Els videos en format MP4
s’enviaran a Anna.M.Brigido@uv.es i
Rosanna.Mestre@uv.es. mitjançant consigna.uv (que es
trova en “La meua UV” – pestanya “Serveis de la
Universitat”). 
En “Descripció” s’ha d’incloure: 1. Títol del vídeo; 2.
Modalitat (videoassaig literari, videoassaig cinematogràfic o
booktrailer); 3. Nom complet de tots els/les estudiants de
l’equip; 4. Grau que cursen.

Lliurament de premis: Consultar dia i hora en el
programa de la Setmana Cultural.

Coordinació, informació i contacte:
 Anna Brígido (Anna.M.Brigido@uv.es), 

Manuel Pellicer (Manuel.Pellicer@uv.es) i 
Rosanna Mestre (Rosanna.Mestre@uv.es).

Copyright i cessió de drets: La propietat
intel·lectual de les obres presentades al concurs
és dels autors* que, en participar-hi, accepten que
l’organització les difonga en els actes acadèmics
del concurs, així com l’ús d’algun fragment en les
accions promocionals (no comercials) vinculades a
pròximes convocatòries, i a activitats docents o de
recerca, si s’escau.
* Els autors/es són responsables del correcte ús del material literari i
audiovisual de tercers inclòs en les seues obres, d’acord amb la legislació
vigent sobre protecció de la propietat intel·lectual.

Equips: Les obres han de ser col·laboracions per
equips amb un màxim de 5 estudiants. 

Idioma: Qualsevol idioma vehicular dels Graus
(Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació).

Duració: La duració recomanda del videoassaig
és d’uns 5 minuts (màxim 10 minuts) i al voltant
d’1 minut per al booktrailer (màxim 3 minuts).

Termini: S’acceptaran les obres rebudes abans
del divendres dia 1 d’abril a les 12 del migdia.
Modalitats: 
-Videoassaig. El videoassaig, tant el literari com
l’audiovisual, no és una simple presentació
narrada, sinó un text multimodal que combina
llenguatge oral, escrit, visual i performatiu d’una
manera creativa i crítica. Ha de tenir una
estructura formal, desenvolupar un tema a partir
d’una pregunta d’investigació o hipòtesi, incloure
anàlisi crítica i una bibliografia (i/o filmografia) final
quan s’usen idees o imatges d’altres.

Dilluns 4 d’abril projecció de les obres seleccionades 
a l’Espai Cultural en el marc de la Setmana Cultural. 

 
 

Es concediran 3 premis de 100 euros cadascun 
 

mailto:Anna.M.Brigido@uv.es
mailto:Rosanna.Mestre@uv.es
mailto:Anna.M.Brigido@uv.es
mailto:Manuel.Pellicer@uv.es
mailto:Rosanna.Mestre@uv.es

