
 



 

II CONCURS DE BOOKTRAILERS  
IES PORT D’ALCÚDIA CURS 20/21 

El club de lectura de la biblioteca de l’IES Port d’Alcúdia convoca el 
segon concurs de tràilers de llibres. 

Què és un booktrailer?  

Un tràiler de llibre (booktrailer) és un vídeo breu, semblant als tràilers de pel·lícules o sèries,                
que té com a objectiu generar interès per llegir un llibre; és una presentació breu i visual de                  
l’atmosfera d’un llibre, sense mostrar-ne la trama completa ni el desenllaç. 

Qui hi pot participar?  
Tots els alumnes del centre. 

- Es pot participar de manera individual o en parella (màxim 2 persones). 
- El tràiler de llibre ha de correspondre a un llibre de lectura obligatòria o voluntària de                

qualsevol assignatura o de qualsevol temàtica. 
- El tràiler ha de tenir una durada màxima de 90 segons. 
- La llengua del tràiler serà la mateixa del llibre llegit (català, castellà, anglès,             

alemany...) 

Quin serà el premi? 

Hi haurà premis per als tres millors booktrailers. En cas que els guanyador hagin participat               
en parella, hi haurà premis per a cada un. 

1r premi: Càmera tipus GoPro i un llibre. 

2n premi: Una entrada de cinema i un llibre. 

3r premi: Un llibre. 

 



Com s’ha de participar? 

El termini de participació comença l’1 de febrer de 2021 i acaba el 16 d’abril de 2021. Per                  
participar en el concurs s’ha de: 

● Publicar a Youtube el tràiler del llibre.  
● En cas de no disposar de compte de Youtube, es pot penjar el vídeo en el compte de                  

Drive propi i compartir-lo amb clubdelectura@iesportdalcudia.org 
● Fer la inscripció al concurs (us podeu inscriure els dimarts i dimecres el temps de               

pati a la biblioteca).  

Quedaran fora de concurs els tràilers de llibres que no compleixin els requisits. 

És imprescindible que els alumnes que apareguin al vídeo tenguin signada l’autorització per             
l’ús de dades personals de menors (veu i imatges) per part del centre.  

Qui valorarà els booktrailers? 

La comissió que valorarà les obres estarà formada per membres de la comissió de              
biblioteca i un membre de cada departament lingüístic. 

Quins criteris se seguiran per valorar els booktrailers? 
- La creativitat: l’originalitat de la idea, la varietat de plans i la interpretació que es faci 

del llibre. També es tendran en compte els recursos creatius i audiovisuals que hagin 
utilitzat. 

- El guió: la manera de presentar la història, sobretot, la seva fidelitat amb el llibre i la 
seva capacitat d’atrapar l’espectador. 

- La qualitat artística: la utilització de diferents components artístics que enriqueixin el 
vídeo, ja sigui des de la interpretació, des de la gravació o des de la narració del 
vídeo. 

- La qualitat tècnica: la qualitat tècnica del vídeo i dels recursos utilitzats. També la 
correcció tant en l’expressió oral com en l’expressió escrita.  

Quan es lliuraran els premis? 

El lliurament de premis serà el dia de Sant Jordi (23 d’abril). El mateix dia es farà una                  
projecció de tots els booktrailers que hagin participat al concurs.  
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