
 
 

 

                                                                                      
 

 

OPEN

VÍDEO SENSE EDICIÓ MARC P. 
PLÀNOLS 8+6+7 

TÈCNICA 7+6+7 

FAUNA I FLORA 7+7+6 

IMPRES. GEN. MERITS  8+6+6 

TOTAL PUNTUACIÓ 81 

 

NOMS DELS  JURATS:  Luis Baldomero, Carles Castillo, Jesús Fernández.

DATA: 1/9/2021    
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OPEN CNPS VIDEOSUB 2021 
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NOM DEL JURAT  

DATA   

SIGNATURA/DNI     

 

Categoria pel·lícula sense edició*.  

El vídeo de la Categoria Pel·lícula Sense Editar pot tenir una durada màxima de 60
segons (inclòs) i un mínim de 45 segons. Els vídeos de menys de 45 segons o
més de 60 segons seran desqualificats. 
Els participants no poden incloure arxius d'àudio, efectes visuals, títols i imatges en el seu projecte, només si volen, la i
com a portada. El vídeo ha de ser silenciós, sense efectes, correcció de color, sense obrir o tancar 
silenciar els clips de vídeo un darrere l'altre per a formar la pel·lícula.
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       JURAT NÚM.

El vídeo de la Categoria Pel·lícula Sense Editar pot tenir una durada màxima de 60 
segons (inclòs) i un mínim de 45 segons. Els vídeos de menys de 45 segons o 

Els participants no poden incloure arxius d'àudio, efectes visuals, títols i imatges en el seu projecte, només si volen, la i
com a portada. El vídeo ha de ser silenciós, sense efectes, correcció de color, sense obrir o tancar crèdits. Només es permetrà tallar, enganxar i 
silenciar els clips de vídeo un darrere l'altre per a formar la pel·lícula. 
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JURAT NÚM.  

Els participants no poden incloure arxius d'àudio, efectes visuals, títols i imatges en el seu projecte, només si volen, la imatge del cartell del concurs 
crèdits. Només es permetrà tallar, enganxar i 



 
 

 

                                                                                      
 

 

Valoració de la pel·lícula sense edició. 
Descripció dels 4 apartats a puntuar: 

1-Plànols: Es valorés la varietat de tècniques utilitza
angular, tècniques d'il·luminació, etc.) 

2- Fauna i flora: Es valoraran la quantitat i varietat d'espècies que es mostri en el
vídeo, fauna, flora i ecosistema de la zona, així com la qualitat de la imatge amb la qual
se'ns mostren. 
3- Tècnica: Nitidesa, aspecte de les imatges, treball del càmera, etc.
4- Impressió general i mèrits: Efecte a l'espectador / públic. L'impacte produït pel
vídeo serà valorat. 
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Plànols: Es valorés la varietat de tècniques utilitzades en el videoclip (macro, gran 

Fauna i flora: Es valoraran la quantitat i varietat d'espècies que es mostri en el 
vídeo, fauna, flora i ecosistema de la zona, així com la qualitat de la imatge amb la qual 

Tècnica: Nitidesa, aspecte de les imatges, treball del càmera, etc. 
Impressió general i mèrits: Efecte a l'espectador / públic. L'impacte produït pel 
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