
 

 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL 1er PREMI  AL MILLOR VÍDEO 

PER A LA DIVULGACIÓ DE LA RECERCA  DE LA PSIQUIATRIA I 

PSICOLOGIA CLÍNICA INFANTIL i JUVENIL 

 

1. L’objectiu d’aquesta iniciativa és incentivar a professionals que fan recerca en salut 

mental amb l’objectiu de reflectir i difondre en un vídeo de caire divulgatiu la seva recerca. 

 

2. L’equip que presenti el vídeo estarà format com a mínim per un membre soci de de la 

Societat Catalana de Psiquiatria Infantil i Juvenil inscrit a la Reunió anual.  

 

3. L’obra ha de ser inèdita i en format vídeo gravat amb un mòbil, tablet o càmera de vídeo 

d’una durada màxima de 3 minuts. En qualsevol cas hi ha llibertat d’estil.  

 

ENTREGA:  Els vídeos es presentaran en format MP4, horitzontals, remetent-los per correu 

a xaviernieves@academia.cat via el web gratuït Wetransfer i anomenats mitjançant un 

pseudònim. S’haurà d’adjuntar un correu electrònic amb el tema “pseudònim-PREMI 

VIDEO-SKATPI” amb les dades dels noms i filiacions dels participants. 

 

L’Acadèmia facilitarà al jurat de manera anònima tots el vídeos per facilitar-ne la deliberació.  

 

Data límit de lliurament: 10 de Gener de 2021. 

 

Els criteris de valoració seran originalitat de la proposta, claredat del missatge i 

metodologia científica de la recerca i optimització del llenguatge audiovisual. 

 

4. S’atorgaran 2 premis, 1.000€ al  vídeo mes creatiu  i 1.000€ al projecte de recerca  més 

interessant. Els vídeos presel·leccionats estaran disponibles a la web 1 setmana abans de la 

data de la Reunió.  

 

5. Els vídeos mantindran la propietat intel·lectual a tots els efectes de les seves obres, però 

cediran a la Societat Catalana de Psiquiatria Infanto-Juvenil els drets de reproducció gratuïta 

per temps indefinit en els mitjans de l’Acadèmia, sempre a efectes divulgatius o informatius i 

mai publicitaris ni lligats a cap producte comercial. 

 

6. S’admetrà la participació de científics de qualsevol nacionalitat o residència, amb la condició 

que la llengua vehicular a les obres presentades sigui el català. 

 

7. El jurat estarà compost per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Psiquiatria Infantil i 

Juvenil i la Sra. Mariona Guiu, experta en realització audiovisual. 
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