
GUINO’S TALENT

Bases del concurs

1. Finalitat: Descobrir els talents, habilitats i destreses d’entre l´alumnat i el professorat
de l´IES Bernat Guinovart, com una manera de donar a conèixer els talents personals i
una forma de superació i coneixement fora de l’àmbit estrictament acadèmic.

2. Participació: Podrà participar tot l’alumnat i professorat de l’IES Bernat Guinovart que
així ho desitge. La participació del professorat serà exclusivament en qualitat de
convidats sense entrar en la fase de concurs.

La participació podrà ser individual o en grup en les següents modalitats:

-Ball (urbà, clàssic, ballet, dansa contemporània, breakdance….)

-Música (cant o interpretació instrumental, beatbox…)

-Malabars i/o acrobàcies o altres destreses físiques

-Màgia o trucs de màgia

-Monòlegs, humor…

-Càlcul mental, escacs, …

-O altres habilitats comunicades i autoritzades pels organitzadors (Double Face
Show Company)

3. Inscripció: Les inscripcions, que seran telemàtiques, es realitzaran del 21 al 31 de març
en el formulari que s’habilitarà en la pàgina web del centre
(https://iesbernatguinovart.com).

Els aspirants a participar hauran de realitzar un vídeo de curta durada (d’entre 2 i 5 minuts)
mostrant la seua habilitat i enviar-lo una vegada confirmada la inscripció a la següent adreça de
correu: concursguinostalent@iesbernatgunovart.com

4. Procés de selecció: Una vegada tancat el termini de recepció d’inscripcions es
procedirà a una primera selecció dels participants a partir de la visualització dels vídeos
enviats. En aquesta selecció participarà una Comissió de selecció formada per membres
de la comunitat educativa seleccionats d’entre el professorat, l’alumnat, l’AMPA i
professionals artístics vinculats al centre.

Alguns fragments de les actuacions podran ser utilitzats públicament per donar difusió i
promoció al concurs i donar a conèixer  els talents i habilitats del nostre alumnat.

https://iesbernatguinovart.com/


La comunicació del pas a la fase final es realitzarà personalment als interessats a través d’un
comunicat al seu correu electrònic i públicament en la pàgina web del centre el dia 8 d’abril.

5. Data de la fase final:

La final del concurs serà pública i tindrà lloc al Teatre Municipal d’Algemesí el dia 26 de maig a
les 12 hores amb la participació com a públic dels grups d’alumnat del propi centre que siguen
determinants pels Departaments de Música i d’Activitats Extraescolars.

6. Jurat: El jurat que actuarà en la fase final estarà format per cinc membres elegits
d’entre l’AMPA, el professorat, l’alumnat, ex-alumnes i/o professionals de reconeguda
solvència artística vinculats al cente. El nom dels components es farà públic 48 hores
abans del dia de la final a la pàgina web del centre.

El jurat actuarà de forma colegiada en l’adopció de les decisions per majoria de vots.

7. Premi: 3 premis (regal + diploma):
a. PREMI  a la millor interpretació o  execució.
b. PREMI a la major dificultat tècnica.
c. PREMI a la creativitat i originalitat de la proposta

A més s’entregarà un premi col·lectiu en reconeixement per la participació a
tots els concursants.

8. Drets d’imatge dels participants/Confidencialitat i difusió: L’IES Bernat Guinovart es
reserva el dret a fer ús de fotos i videos dels participants per a la difusió i promoció del
concurs. Juntament amb la inscripció i la presentació dels vídeos els concursants
adjuntaran una autorització pels drets de veu i imatge. Aquestos vídeos només podran
fer-se servir en les activitats de promoció i desenvolupament del propi concurs.

9. Actuacions: Les actuacions hauran d’estar degudament preparades i assajades. La seua
durada serà d’entre 2 i 5 minuts. En el moment de la inscripció s’haurà d’especificar el
tipus d’actuació, la durada i les necessitats tècniques, d’espai o material específic (quan
no puga ser aportat pel concursant).

No es podran exposar continguts ofensius o discriminatoris contra persones ni promoure la
violència i serà imprescindible mantenir el respecte cap al públic i el jurat.

10. Criteris de valoració:  La comissió de selecció i el jurat valoraran especialment:

-la creativitat, la innovació i l’originalitat

-la qualitat de l’actuació

-la dificultat tècnica,



-l’expressivitat, la capacitat de comunicació,

-la connexió dels participants amb el públic

-contingut de l'espectacle,

-la posada en escena…

11. Acceptació de les bases: Amb la inscripció al concurs, els participants accepten totes
les clàusules contingudes en aquestes bases. L’incompliment dels requisits, terminis o
procediments establerts en aquestes, privarà al participant de concursar, participar al
càsting o gaudir del premi.


