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VIDEOCONCURS I CATEGORIES 
L’Escola de Música Hipòlit Martínez del Centre Instructiu 
Musical de Benimaclet organitza el XII Concurs 
d’Interpretació Musical per a l’alumnat en circumstàncies ben 
especials, a causa de la pandèmia de la COVID-19 i de l’estat 
d’alarma sanitària. Enguany, per tant es farà un videoconcurs 
de confinament, dividit en dues categories: 

Categoria A 
Alumnat de la pròpia escola Hipòlit Martínez de 3r curs de 
Grau Elemental d’Ensenyaments Musicals de qualsevol 
especialitat instrumental. 
Categoria B 
Alumnat de la pròpia escola Hipòlit Martínez de 4t i 5é cursos 
de Grau Elemental d’Ensenyaments Musicals de qualsevol 
especialitat instrumental. 

INSTRUCCIONS 
L’alumnat participant haurà d’interpretar una obra de lliure 
elecció, adequada al seu nivell de formació. La interpretació 
s’enregistrarà en vídeo de suficient qualitat per poder valorar-
la adequadament. Cal parar especial atenció a ambients 
massa sorollosos i a la bona visibilitat de la o de l’intèrpret 
(bona il·luminació, sense contrallums...) per apreciar 
correctament l’execució de l’obra, però no cal material 
professional: un senzill mòbil i una mica d’habilitat seran 
suficients. Opcionalment, l’alumnat podrà fer servir àudio 
d’acompanyament com a suport de la seua interpretació. 

Un volta enregistrada la interpretació, el vídeo haurà de ser 
enviat al correu concurs.cimbenimaclet@gmail.com a través 
de qualsevol servei de transferència d’arxius de grans 
dimensions o mitjançant la seua compartició en núvol (en cas 
de dubte, cal consultar com fer-ho de manera preferent). Junt 
al vídeo, s’haurà de remetre un còpia de l’obra interpretada, 
preferiblement en format pdf. El termini per acceptar les 
gravacions serà divendres 5 de juny de 2020. 

MOLT IMPORTANT: la participació en el videoconcurs implica 
l’autorització a la difusió de la gravació i imatges, així com l’ús 
del nom, en les xarxes socials del CIM de Benimaclet. 

PREMIS 
Els Premis del Jurat seran bons d’adquisició de material 
musical en empreses col·laboradores per valor de 50 €, no 
intercanviables per diners en metàl·lic, amb un únic premi per 
a cadascuna de les categories. 

A més, hi haurà el Premi 3.0, on la guanyadora o guanyador 
obtindrà la gratuïtat de la matrícula del proper curs (valorada 
en 35 €). Tots i totes les guardonades i participants rebran els 
corresponents diplomes acreditatius. 

JURATS 

Premi del Jurat: 
El Jurat del Concurs estarà format per membres del 
professorat de l’Escola de Música Hipòlit Martínez i 
components de la direcció artística i musical del CIM de 
Benimaclet. El jurat valorarà la capacitat interpretativa dels 
concursants així com l’adequació de l’obra al nivell 
corresponent i la seua dificultat. El jurat es reserva la 
possibilitat d’atorgar algun dels premi de manera compartida 
així com de declarar algun premi desert. Les seues decisions 
seran inapel·lables i es publicaran el dia 10 de juny de 2020. 

Premi 3.0: 
El CIM de Benimaclet publicarà els vídeos dels i de les 
participants a les seues xarxes socials, preferiblement 
facebook, el que permetrà la votació, per qualsevol persona 
que desitge participar-hi, a través de les conegudes icones de 
la xarxa fins les 12.00 h del dia 10 de juny de 2020. 

INSCRIPCCIÓ 
La inscripció al concurs es realitzarà enviant la 
fitxa corresponent complimentada a l’adreça de correu 
electrònic: concurs.cimbenimaclet@gmail.com. O bé, per 
fer-ho més fàcil, simplement les dades requerides, en 
l’ordre en què apareixen en la fitxa d’inscripció. Això sí, fins 
dissabte 30 de maig de 2020. El termini és curt, però no cal 
pensar-ho massa per tirar endavant. Bona feina i bona sort! 

INSCRIPCIÓ 
Nom 

Cognoms 

DNI Data naixement 

Instrument Categoria 

A B 
Estudis musicals i curs 

Centre d’estudi 

Telèfons de contacte 

Correu electrònic 

Abans d’omplir el fullet amb les dades requerides, cal primer descarregar-lo al 
vostre dispositiu. Una volta guardat i complimentat, lliureu-lo a la secretaria de 
l’Escola de Música Hipòlit Martínez del CIM de Benimaclet en mà o per correu 
electrònic a:  concurs.cimbenimaclet@gmail.com 
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