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CAREFOREST 

 

1. Sobre o proxecto 

 

A preservación do medio ambiente converteuse nun dos compromisos firmes de 

Europa para a Axenda 2020. Ademais, tamén se considera un obxectivo transversal en 

relación coa calidade de vida dos cidadáns europeos. É importante ter en conta que 

esta riqueza natural proporciona un proceso gratuíto de purificación de aire e auga, 

axuda a manter a economía actuando como fonte de alimentos e materias primas e, ao 

mesmo tempo, serve de atracción turística indiscutible. 

 

O proxecto está dedicado a dotar aos estudantes de competencias relacionadas cos 

bosques e o cambio climático, que actualmente son consideradas competencias chave 

a nivel mundial. Pero ademais das competencias no campo do cambio climático, o 

enfoque do proxecto outorga aos estudantes o papel de adquirir coñecementos e 

habilidades e transmitilos á sociedade, o que lles proporcionará competencias 

complementarias. Os estudantes traballarán activamente no marco do proxecto, no 

desenvolvemento de recursos de comunicación baseados nas TIC, especialmente 

gravando e editando vídeos. Isto mellorará as súas habilidades de comunicación e TIC, 

que actualmente se consideran competencias chave. 

 

Neste contexto, este proxecto céntrase en dous obxectivos chave: 

 

 Sensibilizar sobre a necesidade de coidar e protexer os bosques e mellorar a 

capacidade dos cidadáns europeos para afrontar este reto actual. 

 A protección dos cidadáns contra o risco de perdas humanas en catástrofes de 

incendios forestais. 

 

Os estudantes de educación preuniversitaria son un dos principais destinatarios deste 

proxecto. Terán acceso ás ferramentas que se están a desenvolver e, ao mesmo tempo, 

serán invitados a participar activamente no proxecto, presentando as súas 

comunicacións a través da plataforma do proxecto, creando e participando nunha 

comunidade 2.0. Esta comunidade xira arredor do bosque e a súa preservación e 

conservación, uníndose ás actividades de campo que se van realizar dentro do proxecto 

ou participando no concurso de vídeos. 

 

2. Condicións xerais 
 

O concurso de curtametraxes desenvolverase seguindo as regras deste documento: 
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1. As curtametraxes deberán ser orixinais, cunha duración máxima de 3 (tres) 

minutos, incluíndo título, autores e créditos; ao final deberían incluírse o 

logotipo do proxecto CAREFOREST e o logotipo do programa ERASMUS +. 

2. As curtametraxes deberán estar en inglés ou nun dos idiomas do socio 

(galego, portugués, español, romanés ou noruegués) con subtítulos en 

inglés. 

3. Os concursantes deben ter en conta os dereitos de autor das imaxes e da 

música empregadas e deben contar coa autorización das persoas que 

aparecen na curtametraxe, poñendo as autorizacións a disposición cando as 

soliciten. 

4. O programa ou os medios para facer a curtametraxe son responsabilidade do 

autor ou autores. 

Páxina web do proxecto: www.careforest.eu  

 

 

3. Público obxectivo 

 

O concurso estará enfocado a mozos de 13 a 18 anos. 

 

4. Tema dos vídeos 

 

O contido do vídeo debería estar relacionado co bosque, a vida forestal, a protección 

contra incendios e o desenvolvemento rural sostible. Debe incluír vídeos de estudantes 

que fomenten a protección dos bosques e compartan as súas experiencias persoais, 

polo tanto, que lles permita desenvolver o seu propio material multimedia para 

sensibilizar tanto sobre a preservación dos bosques como a loita contra os incendios 

que os afectan. 

 

 

5. Responsabilidades do participante 
 

Ao participar no concurso, os participantes declaran coñecer e estar de acordo cos 

termos deste documento. Os participantes son responsables da orixinalidade do 

traballo presentado, asegurando a respectiva autoría e asumindo toda a 

responsabilidade das reclamacións de terceiros relativas a infraccións de propiedade 

intelectual ou doutra índole. 

 

 

 

 

 

 

http://www.careforest.eu/
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6. Calendario da competición 

 
 Comezo da competición! (1 de febreiro de 2021) 

 Os estudantes suben os vídeos: ata o 15 de maio de 2021 (segundo o 

documento de inscrición en liña): https://forms.gle/q1waRobCNL5uzWa36  

Entre o 16 de maio  e o 8 de xuño de 2021: 

 Avaliación individual en curso dos xuíces (ata o 26 de maio) 

 Avaliación plenaria dos xuíces (ata o 31 de maio) 

 A mesa dos xuíces discutirá e comparará todas as puntuacións definidas para 

cada vídeo para declarar o gañador (o 31 de maio) 

 Se as curtametraxes teñen unha avaliación superior ao 50% pero presentan 

erros científicos, a organización permite a corrección e remisión nun prazo de 5 

días e sen superar o período de avaliación do xurado (31 de maio de 2021) 

 Data: 8 de xuño de 2021. Declaración de gañador. Publicación de resultados 

 A organización resérvase o dereito de modificar os prazos anteriores, 

comunicándoo con suficiente antelación se é o caso. 

 

7. Avaliación das curtametraxes 
 

Cada organización asociada do proxecto CareForest será responsable de 

nomear un xuíz para o concurso. O panel de xuíces debe estar constituído por 

seis persoas, en representación de cada organización asociada. Polo menos un 

destes seis representantes debe ter coñecemento sobre o cine. 

 

Os xuíces terán en conta o alcance do proxecto, o rigor científico, o espírito 

crítico e práctico e a creatividade e orixinalidade do tema escollido. 

Máis tarde, segundo un cuestionario de avaliación, pedimos á mesa de xuíces 

que avalíe os seguintes aspectos a través dunha escala de 1 (Moi pobre) a 5 

(Excelente) 

 

 Cumprir o requisito de avaliación do contido de vídeo (se os estudantes 

desenvolveron efectivamente un vídeo relacionado co tema) (40%) 

 Avaliación da creatividade global expresada no vídeo (20%) 

 Calidade de comunicación da mensaxe (20%) 

 Avaliación da calidade técnica global do vídeo (20%) 

 

A organización resérvase o dereito de non outorgar o premio se a valoración 

global das curtametraxes é inferior ao 50%. Se as curtametraxes teñen unha 

avaliación superior ao 50% pero presentan erros científicos, a organización 

https://forms.gle/q1waRobCNL5uzWa36
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permite a corrección e remisión nun prazo de 5 días e sen superar o período de 

avaliación do xurado. 

 

8. Premios 
 

Contactarase a todos os gañadores por correo electrónico e os resultados publicaranse 

na páxina web e nas redes sociais do proxecto CAREFOREST. 

Premios internacionais: 

 Primeiro premio: cheque regalo por valor de 600 € para gastar en equipos 

informáticos 

 Segundo premio: cheque regalo por valor de 400 € para gastar en equipos 

informáticos 

 Terceiro premio: cheque regalo por valor de 200 € para gastar en equipos 

informáticos 

Premio nacional: 

 Premio único: cheque de regalo por valor de 400 € para gastar en equipos 

informáticos, que se outorgará aos primeiros clasificados en cada país das 

organizacións socias (Noruega, Portugal, Romanía e España) 

 

9. Propiedade e dereitos de autor 
 

Considérase que os autores con curtametraxes premiadas cederán os dereitos dos 

materiais producidos aos socios do proxecto, como promotores do certame, 

renunciando a todas e a calquera compensación económica derivada do uso da obra 

final. 

Os participantes menores de 18 anos deberán enviar unha declaración asinada por un 

adulto ou un responsable da súa educación, confirmando que teñen coñecemento das 

bases do concurso. 

 

10. Consideracións finais 
 

Os participantes no concurso aceptan as bases do mesmo e deben asegurarse de que 

proporcionan información precisa. Todo o que non se mencione neste documento será 

decidido polos socios do proxecto CAREFOREST. 

 

Calquera dúbida debe enviarse ao seguinte correo careforestproject@gmail.com 

mailto:careforestproject@gmail.com
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FORMULARIO DE SOLICITUDE EN LIÑA 

Datos de contacto 

  
Equipo e nome dos participantes 
____________________________________________________________________________________________ 
Data de nacemento de cada un dos participantes (nome e data) 
____________________________________________________________________________________________ 
Nivel de Educación 

____________________________________________________________________________________________ 
Correo electrónico de cada participante (nome e correo electrónico) 
____________________________________________________________________________________________ 
País 
____________________________________________________________________________________________ 
  

Detalles do vídeo 

  
Título do vídeo 
____________________________________________________________________________________________ 
Duración do vídeo 
____________________________________________________________________________________________ 
Descrición do contido 
____________________________________________________________________________________________ 
Ligazón para ver / descargar o vídeo 

____________________________________________________________________________________________ 
Por que o teu vídeo debería ser o vídeo gañador? 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Antes de enviar a súa solicitude, responda ás seguintes preguntas 

  
Están claras as normas para unirse ao concurso de vídeos CAREFOREST? 

Si / Non / Non o sei 
  
Como contribúe o concurso de vídeos CAREFOREST a promover o programa Erasmus +?  

1 (Pobre) - 5 (Excelente) 
  
Falarías con outras persoas do concurso de vídeos CAREFOREST? 

Si / Non / Non o sei 
  
Tes algunha suxestión para mellorar o concurso de vídeos CAREFOREST? 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Autorizo a publicación do vídeo en todos os canais de difusión de Careforest (é dicir, 

páxina web do proxecto, redes sociais ...) 

Si /Non 
 


