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La vostra escola vol donar ales a la creació
cultural? Sumeu-vos a la Mostra Sambori
Òmnium!
Òmnium Cultural impulsa la Mostra Sambori de
creacions culturals amb la finalitat d’estimular i visibilitzar els diversos talents dels més joves a través de
diferents formes d’expressió artística. Teniu la clau
perquè les escoles i els carrers s’omplin de creacions artístiques. Consulteu les bases i participeu al
Sambori!

Les modalitats de creació col·lectiva podran ser 3:

Modalitat aula
Obres creades de manera conjunta per alumnat d’una mateixa aula.

Modalitat centre
Obres creades de manera conjunta per alumnat de diferents aules d’un mateix centre.

Modalitat xarxa
Obres creades de manera conjunta per alumnat de diferents centres.

Qui hi pot participar?
Alumnat que cursi educació primària, Educació
Secundària Obligatòria, batxillerat o cicles formatius
de grau mitjà en centres educatius del Principat, la
Franja, Andorra o la Catalunya Nord.

El límit per a la presentació de les obres serà el
dia 15 de març de 2022.

FEM DE LA CREATIVITAT UNA FESTA!
Participa en la Mostra Sambori Òmnium!

Com és una creació Sambori?
Les obres, que es treballaran als centres, hauran de
ser d’autoria col·lectiva i en català.
Les creacions presentades podran incloure qualsevol llenguatge artístic: literatura, arts escèniques,
música, audiovisual o creacions interdisciplinàries.
La temàtica és lliure, sempre que es fomentin valors
per una societat activa, crítica, integradora i cívica.
Les obres presentades podran ser fruit de projectes
nous o amb trajectòria prèvia, però hauran d’estar
produïdes durant el curs escolar vigent.

Mostres locals: actes festius organitzats per les
seus territorials d’Òmnium en els quals es reconeixeran totes les obres i se’n farà difusió. Una oportunitat per celebrar i mostrar les creacions juntament
amb tots els participants, les famílies i la comunitat
educativa. Les Mostres locals tindran lloc durant el
mes d’abril de 2022.
Mostra Catalunya: festa de trobada de tots els
infants, joves, docents, famílies i entorn d’arreu del
territori amb activitats, tallers i actuacions. A l’acte
es farà pública la selecció de les obres que siguin
més representatives de creació cultural col·lectiva.
Els treballs seleccionats gaudiran de:
∞ La presentació de la creació en diversos espais
i mitjans de comunicació i la publicació permanent de l’obra al lloc web del Sambori.
∞ La realització d’experiències culturals en
actiu exclusivament destinades als infants
i als joves.
∞ La participació en projectes culturals de referència d’Òmnium Cultural, com la Nit de Santa Llúcia o els Premis VOC (Mostra de Cinema
i Audiovisual en Català), entre d’altres.
La Mostra Catalunya tindrà lloc el mes de maig
de 2022.
Òmnium es reserva el dret de publicar o editar
els treballs. L’enviament de vídeos implica que els
centres educatius tenen l’autorització per cedir les
imatges dels implicats.

Què es valora en les obres?
A la Mostra Catalunya es farà pública una selecció
d’obres representatives considerades per un jurat,
format per professionals dels àmbits educatiu, cultural i comunitari. Es tindrà en compte la dimensió
lingüística, pedagògica, comunitària i cultural.
Es tindran en compte els següents aspectes:
∞ “Crear”, a les obres que destaquin pel seu plantejament original i innovador.
∞ “Compartir”, a les obres que destaquin pel seu
compromís amb el treball pel bé col·lectiu.
∞ “Enxarxar”, a les obres que destaquin pel seu
treball conjunt amb altres agents.
∞ “Vincular” a les obres que destaquin pel reconeixement i el vincle amb la llengua catalana.
∞ “Transformar”, a les obres que destaquin per la
seva proposta transformadora cap a una societat més justa, equitativa i respectuosa amb el
medi.
∞ “Imaginar”, a les obres que destaquin per la
creació nous imaginaris, trencant estereotips
o donant veu a realitats i a persones infrarepresentades.

Necessiteu acompanyament per fer-ho
possible?
Durant el procés, docents i alumnat podran comptar amb la col·laboració d’agents educatius o culturals externs al centre. Es podrà sol·licitar aquest
acompanyament a través del formulari habilitat a la
pàgina web.
Tots els participants tindran accés a una maleta
pedagògica descarregable a través del lloc web.

Com es presenten les obres?
Cada centre educatiu o conjunt de centres presentaran les creacions a través del formulari habilitat a
la pàgina web.
La creació ha de ser lliurada en format vídeo.
L’extensió màxima és de 15 minuts (1 GB) i s’enviarà
en format MP4.
Les obres podran anar acompanyades de documents complementaris explicatius que recullin el
procés de conceptualització, disseny i creació i que
es podran presentar a través del mateix formulari
d’inscripció de la pàgina web.
Les creacions hauran d’oferir les garanties tècniques mínimes d’imatge i so per ser projectades.
Només en el cas dels productes audiovisuals es
tindrà en compte el llenguatge propi de la disciplina
(edició i postproducció).
Les obres es podran presentar des de la publicació
de les bases i fins el 15 de març de 2022.

Més Informació
sambori@omnium.cat

