
Fes un BookTrailer (tasca per parelles)
Què és un booktuber? Un “youtuber” especialitzat en llibres que recomana lectures de
manera amena i divertida. Us proposem convertir-vos en youtuber i gravar-vos en
vídeo fent una recomanació d’un llibre de Legiland que us hagi agradat.

Període d'inscripció: 

Del 04/02/2022 

fins el 04/03/2022

Participants del concurs

Qualsevol dels alumnes que en el
curs  2021/22  tinguin  una  llicència  a  Legiland.  Per
participar cal:

-Formar  un  equip  de  mínim  1  persona,  màxim  6
persones.

-El  booktrailer  ha  de  correspondre  a  un  llibre  que
s’hagi llegit i que formi part de Legiland.

-El booktrailer ha de ser en l’idioma en què aparegui
el  llibre  a  la  plataforma  Legiland.  Si  el  llibre  està  en  català,  castellà  o  anglès  a  la  plataforma,  el
booktrailer serà en l'idioma corresponent al llibre. Si el llibre està en català i castellà, el booktrailer podrà
ser en qualsevol dels dos idiomes.  

-El booktrailer ha de tenir una durada màxima de 2 minuts i ha de ser inèdit.

Premis

Repartirem 5 premis en les següents categories:

• Categoria 1: el millor booktrailer

• Categoria 2: el millor guió

• Categoria 3: la millor idea/creativitat

• Categoria 4: la millor actuació

• Categoria 5: els millors efectes especials

Els premis consisteixen en:

-A la  categoria  1  els  premis  són  un  llibre  i  una  xapa/medalla  -física  i  online-  per  cadascun  dels
guanyadors.

Activitat
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-A la resta de categories, el premi és una xapa/medalla -física i online-  per cadascun dels membres
participants

Tots els booktrailers guanyadors també tindran el següent reconeixement: apareixeran a la fitxa del llibre
corresponent a la plataforma Legiland perquè altres lectors els puguin visualitzar.

Tots els participants en el concurs de booktrailers rebran la medalla online que formarà part del seu perfil
a la plataforma.

Forma de participació

El termini de participació és del 7 de març al 8 d’abril del 2022. Per participar en el concurs és necessari:

-Inscriure’s a través del botó Participo (termini d’inscripció fins al 4 de març) al que pot accedir cada
alumne a l’apartat Reptes del seu perfil. En el cas que la participació sigui en grup, cal designar-se un
nom artístic que s’indicarà en la inscripció. Si la participació és en grup, només cal que s’inscrigui un dels
membres del grup.

-El vídeo ha d’estar en format mp4 o similar. Reviseu que estigui correcte el so i la imatge abans d’enviar-
lo. Si no serà descartat del concurs.

-Pujar el booktrailer a un dropbox o google drive donant permís per poder ser visualitzat i descarregat.  

-A continuació, omple aquest formulari: Formulari enviament Concurs Booktrailers 2022

En aquest formulari et demanarà una sèrie de dades i podràs copiar l’enllaç del booktrailer.  

En cas que el teu booktrailer sigui el guanyador/-a d’alguna de les categories, us farem arribar a través del
representant del grup o del professor/-a un document Clàusula Alumne - Consentiment imatge adjunt,
omplert i signat pel pare i la mare -imprescindible tots dos- o els tutors legals. En cas de ser un equip,
s’hauran d’adjuntar tants documents signats com membres formin part d’aquest equip. Aquí us podeu
descarregar el document Clàusula Alumne - Consentiment imatge.

Quedaran fora de concurs els booktrailers que no compleixin els requisits de les bases (inscripció prèvia
al concurs i publicació del booktrailer amb les característiques especificades i/o fora de termini o amb
dades incorrectes al formulari).

Valoració i lliurament premis

L’equip de Legiland valorarà tots els booktrailers presentats tenint en compte la creativitat, l’originalitat,
l’adequació al llibre i el guió de la història plantejada.

Els guanyadors es donaran a conèixer el 23 d’abril a través de les nostres xarxes socials i per correu
electrònics a les escoles guanyadores.

Els booktrailers guanyadors seran publicats posteriorment al nostre blog i a la plataforma Legiland/Yoleo
Club.

Avís legal

La participació implica l’acceptació d’aquestes bases.

Els  booktrailers presentats  seran propietat  de l’autor/-s,  però s’autoritza a  Legiland a  la  distribució i
exhibició sempre que s’especifiqui l’autoria i que no s’utilitzi amb finalitats comercials.  

Els booktrailers que participin en el concurs han de ser de creació pròpia i els autors han de tenir els drets
dels materials.
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