FACULTAT DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

XIV OLIMPÍADA DE FILOSOFIA
COMUNITAT VALENCIANA
III CONCURS DE VÍDEO FILOSÒFIC
COMUNITAT VALENCIANA

Convocatòria oberta a l’alumnat de 4t d’ESO i de 1r i 2n de Batxillerat de tota
la Comunitat Valenciana.
En el marc de la XIV Olimpíada de Filosofia de la Comunitat Valenciana proposem
l’activitat: Vídeo filosòfic. El vídeo desenvoluparà idees filosòfiques, i tindrà per tant
caràcter conceptual i reflexiu, encara que els gèneres narratius poden ser diversos:
documental, fals documental, ficció, animació, etc.
El tema general serà el mateix que el de l’Olimpíada Filosòfica d’Espanya (OFE):
“Transhumanisme, millora o final de l’espècie humana?” que pot plantejar-se
des de diferents perspectives a elecció de l’alumnat.

PARTICIPANTS
Cada centre podrà presentar un màxim de 3 vídeos que, desprès d’efectuar una
preselecció, estiguen classificats en primer, segon i tercer lloc pel propi centre a l’hora
de la seua presentació.
El vídeo es pot realitzar individualment o en grup d’un màxim de tres
persones. Encara que la participació en l’enregistrament i elaboració del vídeo sigua
grupal, l’assistència a la final només es garantirà a un dels integrats del grup.
No es podrà presentar més d’un vídeo per participant, ja sigua individual o en grup.
CONTINGUT I FORMAT
‐
‐

‐

Per a evitar caure en la narrativitat, l’explicació o la descripció, la durada mínima
serà d’un minut i la màxima de quatre.
Preferència per l’ús d’imatges de creació pròpia, encara que no està exclòs l’ús
d’imatges o seqüències que no siguen originals, sempre que s’emmarquen en una
elaboració pròpia, tant en un sentit conceptual com visual.
Es poden usar totes les tècniques de muntatge i processament d’imatges que els
autors consideren necessàries i justificades per al desenvolupament de la idea que
volen transmetre en el curt.
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‐

‐

‐

‐
‐

‐

El vídeo portarà títol, però, per a facilitar una avaluació objectiva per part del jurat,
mancarà de dades personals i no es farà públic fins a finalitzar la fase autonòmica
de l’Olimpíada de Filosofia de la Comunitat Valenciana.
Amb posterioritat a la decisió del jurat, el vídeo podrà fer-se públic i en el mateix
es podran incloure el nom i cognoms dels autors, del professor/a responsable i del
centre educatiu.
Els vídeos han de ser originals. El participant manifesta i garanteix que és l’únic
titular de tots els drets d’autor sobre el vídeo que presenta al concurs i es
responsabilitza totalment que no existeixen drets de terceres persones en les
obres presentades, així com de tota reclamació de tercers per drets d’imatge i so.
No s’acceptaran vídeos que hagen estat premiats amb anterioritat.
Els vídeos en els quals apareguen persones recognoscibles hauran d’anar
acompanyats d’una carta signada per aquestes persones, o en el seu cas el seu
pare/mare o tutor legal, autoritzant l’ús de la seva imatge.
Els vídeos es presentaran baix llicència Creative-Commons.

INSCRIPCIÓ
Fins a l’11 de febrer de 2022. A través de la pàgina de la Delegació per a la
Incorporació a la Universitat, seguint les instruccions de l’enllaç.
http://ir.uv.es/delegacio/ViodeoFilosofic/Inscripcio
Per a resoldre dubtes es pot escriure a:olimpiada.filosofia@uv.es
FORMA DE LLIURAMENT DELS VÍDEOS
Els vídeos seran enviats seguint les instruccions:
1. El sistema de selecció ha de garantir el total anonimat respecte de l’autoria dels
vídeos, Per a això:
a. Es pujarà el vídeo a una plataforma en línia, preferentment youtube,
nomenat amb el títol del vídeo. Cuidi’s que el nom del canal o altres
circumstàncies, no contiguen dades que puguen revelar la identitat de
l’autor o autora.
b. Es procedirà a enviar l’enllaç del vídeo amb un pseudònim a la
comissió seguint les instruccions que aquesta paute (a través de
formulari establert per a això)
JURAT, SELECCIÓ I DEFENSA
1. El conjunt dels vídeos concursants serà pujant a la xarxa de manera privada i
oculta.
2. Jurat i selecció de finalistes:
a. Cada persona integrant del Jurat tindrà un vot per a triar els tres vídeos
guanyadors de l’Olimpíada, seguint sempre les instruccions de la comissió. El
vot mai podrà ser emès a favor del propi centre en el que qualsevol integrant
del Jurat exercisca funcions.
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b. En aquesta primera votació resultaran seleccionats com a finalistes tres dels
vídeos presentats. El resultat no es farà públic fins al dia de la final.
c. Els vídeos concursants seran projectats per l’organització en el lloc i moment
que estime més adequats d’acord amb el desenvolupament de les jornades de
l’Olimpíada de Filosofia en la seua fase autonòmica.
d. En l’acte final, es farà públic el nom dels tres finalistes seleccionats després de
la primera fase de votació. L’organització estimarà si es procedeix en aquest
moment a projectar els vídeos o no.
e. Aquest tres finalistes defensaran públicament els seus vídeos explicant
tant les tècniques emprades com la intenció expressiva d’aquestes, mostrant
amb rotunditat l’autoria. Els temps màxim d’exposició per cada finalista serà de
5 minuts.
3. Jurat i selecció de guanyadors:
a. El Jurat estarà compost per almenys tres persones i una d’elles haurà d’estar
qualificada en imatge i so (direcció, interpretació, o professorat d’arts
escèniques o similar)
b. El Jurat avaluador de guanyadors, decidirà, després de la defensa citada, l’ordre
dels premiats.
c. La puntuació atorgada per aquest Jurat als tres finalistes suposarà: en un 70%:
qualitat i complexitat tècnica; guió; riquesa conceptual; capacitat de provocar
reflexió; originalitat i creativitat. La resta, el 30% puntuarà la defensa oral.
PUNTUACIÓ
1. Qualitat i complexitat tècnica: so, imatge, factura i muntatge (fins a 2 punts)
2. Guió: centrat en el tema, precisió i claredat de la reflexió proposada, existència
d’una tesi sobre el tema (fins a 2.5 punts).
3. Riquesa conceptual: evita caure en tòpics visuals i conceptuals, capacitat de
provocar reflexió sobre el tema (fins a 3 punts).
4. Originalitat i creativitat (fins a 2.5 punts).
COLABORADORS

-

Universitat de València (UV) i Delegació per a la Incorporació a la Universitat (UV)
Universitat d’Alacant (UA)
Universitat Jaume I (UJI)
Societat de Filosofia de la Província d’Alacant (SFPA)
Societat de Filosofia del País Valencià (SFPV)
[Els participants cedeixen els drets d’imatge i els drets de publicació dels seus treballs
a les entitats organitzadores]
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