
 
 

 

 

 

 

PREGUNTES FREQÜENTS 

 

QUI POT PARTICIPAR? 

El PROGRAMA ATENEA està dirigit a estudiants (dones) de les Universitats i entitats 

col·laboradores (UV - Universitat de València, UPV – Universitat Politècnica de 

València, UJI – Univesitat Jaume I de Castelló, la UMH – Universitats Miguel Hernàndez 

de Elche y la EASD – Escola d’Art i Superior de Disseny de València), que estiguin cursant 

el seu últim any en els graus de Comunicació Audiovisual o Belles arts, i/o els Masters 

en Estudis Culturals, Arts Visuals, Animació, Continguts i Formats Audiovisuals, Història 

de l'Art i Cultura Visual, Arts Visuals i Multimèdia, i Producció Artística. Així com 

egressades que hagin acabat tant el grau com el màster en 2020.  

COM COL·LABORA LA MEUA UNIVERSITAT Al PROJECTE? 

La Universitat és un enllaç que suposa un suport al projecte. Cada universitat compta 

amb un/a professor/a que serveix de suport a les estudiants que volen presentar un 

projecte i a les seleccionades per a orientar-les en el procés. 

TÉ ALGUN AFEGIT COMPLEMENTARI EN LA MEUA UNIVERSITAT EL SER 

ATENEA? 

Depèn de les universitats, i en això et pot assessorar el teu tutor/a. Moltes ofereixen la 

possibilitat a les seleccionades d'adaptar el projecte al Treball Final de Grau (TFG). 

D'aquesta manera el seu esforç té un benefici doble: acadèmic i professional. 

QUIN TIPUS DE PROJECTES PODEN PARTICIPAR? 

Els projectes elegibles són curtmetratges de ficció/documental/animació en fase de 

desenvolupament i dirigits per una (o diverses) dona. La temàtica és lliure i no 

necessàriament ha de ser un temàtica sobre qüestions de gènere, dones o feminisme. 



 
 

 
 

EL MEU PROJECTE NO ESTÀ MOLT DESENVOLUPAT, ÉS UN PROBLEMA? 

No. El que busquem són idees, que després seran definides amb les ATENEES. El que has 

d'enviar és un guió literari, però si no està encara disponible pots enviar una memòria 

explicativa del projecte o una sinopsi argumental. 

COM PUC INSCRIURE'M? FINS QUAN? 

Les candidates haurien d'emplenar una fitxa d'inscripció online i adjuntar la resta de la 

documentació requerida ACÍ.  

El termini de recepció dels projectes és el 30 d'agost de 2021. 

QUAN SABRÉ SI HE SIGUT SELECCIONADA? 

La selecció dels projectes serà anunciada la primera setmana de setembre. Comuniquem 

directament amb les AMAZONES i a més els resultats s'anuncien en la nostra web i RRSS. 

QUÈ HE DE FER UNA VEGADA SELECCIONADA? 

Una vegada confirmada la teua participació, l'ideal seria no retirar el projecte del 

programa i donar-nos la teua disponibilitat. En el següent paràgraf trobaràs les dates de 

les tutories.  

A més, per a la primera tutoria, estaria bé tindre un primer esborrany del guió (si no el 

tingueres al moment de la inscripció) per a aprofitar al màxim els consells que l'ATENEA 

et puga donar sobre ell. 

COM FUNCIONEN LES TUTORIES? 

El programa consta de 2 sessions de tutoria que es desenvolupen al llarg de 2 caps de 

setmana (dissabte i diumenge) a setembre/octubre 2021 a València. Cada projecte 

tindrà assignada una ATENEA diferent per cada sessió (un total de 2), ja que la primera 

sessió està enfocada en la part més artística (guió, desenvolupament personatges, trama 

etc…) i la segona en aspectes més tècnics de producció i finançament. 

Durant el cap de setmana, les AMAZONES treballen al llarg del matí del dissabte amb 

les ATENEAS. A la vesprada tenen a disposició espais per a treballar els canvis necessaris. 

El diumenge al matí tornen a treballar juntes per a finalitzar els canvis. 

https://docs.google.com/forms/d/1aK4MctltP-GidAApJya7rcA3_cJ19WPAALaPy7IoyVQ/edit?usp=sharing


 
 

 
 

A aquestes 2 sessions individuals, s'afig una sessió de preparació al Pitching per a tots 

els projectes participants. El programa acaba amb el Pitching dels projectes a diferents 

productores de la Comunitat Valenciana al octubre 2021. 

Les dates de les tutories són les següents: 

Sessió 1: 18-19 setembre.  

Sessió 2: 25-26 setembre.  

Tutoria pitching: 1-2 octubre.  

Pitching final: 4 octubre.  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> AVIS COVID 19 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

L'organització és conscient de la situació d'emergència sanitària que estem vivint i de 

les conseqüències que aquesta puga tindre en la realització d'activitats que impliquen 

aglomeracions de persones.  

Com ja ha passat en la passada edició, l'organització es compromet a complir amb 

qualsevol indicació i directiva sanitària requerida per a dur a terme les activitats en 

tota seguretat. Hi ha la possibilitat que les tutories hagen de fer-se de manera virtual 

si fora necessari.   

QUI PARTICIPEN EN LES TUTORIES (AMAZONES)? 

Cada projecte pot tindre un màxim de 2 AMAZONES que participen en les tutories. Es 

recomana que participe sempre la directora, però també pot participar la guionista i/o 

productora si foren diferents.  

QUI SÓN LES ATENEAS? 

Les tutores són dones professionals de diferents àrees del sector audiovisual amb una 

trajectòria ja assentada. En la primera sessió participen directores i guionistes i en la 

segona productores. 

HE DE PAGAR ALGUNA COSA? EM PAGAU ALGUNA COSA? 

No. No incorreràs en cap despesa per participar en el programa. La inscripció també és 

completament gratuïta. L'organització cobrirà les despeses de viatge i allotjament si ho 



 
 

 
 

necessitares per a participar en les sessions de tutoria que tenen lloc a València. A més 

està inclòs el desdejuni i el menjar. 

QUÈ PASSA AMB LES MEUES CLASSES/EXÀMENS? 

Normalment ens coordinem amb les universitats perquè les sessions no coincidisquen 

amb exàmens o activitats curriculars. Si això passara, cada universitat proposa una 

solució personalitzada per cada alumna. 

QUÈ PASSA UNA VEGADA FINALITZAT EL PROGRAMA? 

El programa vol donar-te les eines per a realitzar el teu projecte. Però no és una 

obligació, això depèn de tu i del teu equip. 

En el cas que el projecte arribara a realitzar-se, les participants es comprometen a 

incloure el logo del PROGRAMA ATENEA / REGIDORIA JOVENTUT / AJUNTAMENT DE 

VALÈNCIA / DONA I CINEMA en els títols de crèdits del projecte, amb la frase: “Amb el 

Suport de PROGRAMA ATENEA” amb els logos abans esmentats. 

TENS MÉS PREGUNTES? NO PROBLEM! 

CONTACTA AMB NOSALTRESN mail@donaicinema.es    
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