
O Equipo  de  dinamización lingüística  da  Escola  Oficial  de  Idiomas  da  Coruña  convoca  o  primeiro 
festival CinEOI Coruña Curtas  co obxectivo de promover a creatividade audiovisual en galego. O tema 
das curtametraxes será libre.
O Festival terá lugar os días  30 e 31 de marzo. Na primeira xornada proxectarase unha selección de 
curtas do panorama galego actual de autores novos e tamén clásicos xa recoñecidos. 

BASES do CONCURSO:

1. Poderán participar todos os alumnos e alumnas matriculados na Escola Oficial de Idiomas da 
Coruña  e  as  súas  seccións  durante  o  curso  2010-2011.  Tamén  das  EOIs  de  Santiago  de 
Compostela  e Ferrol coas súas correspondentes seccións

2. As obras presentaranse preferentemente en formato MPEG- 2 ou AVI (Códec DivX ou Xvid) nun 
DVD por  correo  ou  na  conserxería  da  EOI  da  Coruña1 indicando  CinEOI Coruña Curtas 
(ENDL).  Con cada curtametraxe enviada a  concurso deberá aparecer o nome da obra, o nome do 
autor/es, EOI na que estuda, curso, grupo e idioma e a duración do traballo.

3.  O vídeo poderá ser  realizado con calquera medio de gravación (vídeo-cámara, cámara dixital ou 
cámara de móbil) 

4. Chega con que un dos autores ou compoñentes do equipo estea matriculado nunha das devanditas 
escolas. 

 
5. A duración máxima de cada traballo non superará os 10 minutos.
6. As obras deberán ser en lingua galega e poderán incluír subtítulos nalgunha das linguas estudadas 

nas EOI.
7. A data límite de recepción de curtas será o 23 de marzo de 2011 
8. As curtas poderán ter sido producidas no curso 2009-2010 ou   no 2010-2011. 
9. A comisión de selección decidirá que traballos son admitidos.
10. Non se admiten obras que inciten ao racismo, á xenofobia, á violencia de xénero, á homofobia ou 

que atenten contra a dignidade da persoa. 
11. As curtametraxes enviadas pasan a formar parte do arquivo deste concurso e os autores e autoras ceden 

gratuitamente  os  dereitos  das  obras  para  facer  uso  delas  para  ser  exhibidas  ou  duplicadas  sen  fins  
comerciais ata finais deste ano co fin da promoción do concurso.

12. Calquera  apropiación  indebida de dereitos  de  autor  ou  autoría  na  curtametraxe  é  responsabilidade  da  
persoa que a inscribiu.

PREMIOS:

    O noso xurado especialista outorgará 3 premios.

1º Premio: 300 € (patrocinado por Estrella Galicia)  
2º Premio: Vale regalo 150€ (a gastar nunha tenda de fotografía coruñesa)
3º Premio: Mini TV con panel táctil de 4.3"

 Se algún dos premios fose unha obra colectiva, premiarase a maiores cunha memoria USB de gran capacidade a cada un 
dos gañadores, cun máximo de catro unidades para o 1º premio e máximo de tres unidades para o segundo e o terceiro.

1 Escola Oficial de Idiomas. R/ Pepín Rivero, 1-15011 A Coruña 


