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Amb l’objectiu d’impulsar la professionalització de les autores i la 
recuperació del talent femení, la Fundació SGAE convoca un concurs per a 
la selecció de les participants en el:  

I PROGRAMA DE MENTORING PER A AUTORES: CREACIÓ I MERCAT 

FUNDACIÓ SGAE 2019-2020 

BASES 

1. Participants 

Hi poden participar totes les sòcies de la SGAE, més grans de 35 anys i amb 

fills, que siguin residents en territori espanyol, tret de les sòcies que siguin 

membres de la Junta Directiva de la SGAE i/o del Patronat de la Fundació 

SGAE. Només s’hi poden presentar projectes d’autoria única. No 

s’admetran projectes d’obra en col·laboració. 

Per a les autores seleccionades, la participació en aquest programa serà 

gratuïta. 

2. Tipus de projectes que hi poden participar 

Les sòcies han de presentar un únic projecte en alguna de les disciplines 
següents: 

 Projectes d’obres audiovisuals: sèries de televisió o guió de 

llargmetratge. Les autores que s’hi presentin poden ser guionistes 

i/o directores. D’entre tots els projectes que es presentin a 

aquesta categoria, se n’escolliran sis: tres projectes de 

llargmetratge i tres projectes de sèrie de televisió. 

 

 Projectes d’obres coreogràfiques: de dansa contemporània o de 

dansa espanyola/flamenc. D’entre tots els projectes que es 

presentin a aquesta categoria, se n’escolliran sis: tres projectes de 

dansa contemporània i tres de dansa espanyola/flamenc. 

 

 Projectes d’obres musicals: obres de música popular i de música 

clàssica actual. Les autores que s’hi presentin han de ser 

compositores. D’entre tots els projectes que es presentin a 
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aquesta categoria, se n’escolliran sis: tres projectes de música 

popular i tres de música clàssica actual. 

 Projectes d’obres teatrals. D’entre tots els projectes que es 

presentin a aquesta categoria, se n’escolliran sis. 

La Fundació SGAE es compromet a tenir en compte les obres seleccionades 
per al I Programa de Mentoring en els seus programes de promoció i 
internacionalització dels anys 2020 i 2021.  

3. Termini de presentació 

Les autores interessades a participar-hi poden presentar la seva sol·licitud 

del 18 d’octubre al 18 de novembre de 2019, ambdós inclosos. 

4. Documentació comuna a presentar per part de totes les sol·licitants, 

amb independència de la naturalesa del projecte 

Totes les autores que sol·licitin participar en aquest programa han de 

presentar la documentació següent, en format PDF i en un únic fitxer que 

ha de contenir: 

 Currículum de l’autora, amb les seves dades personals i de 
contacte (adreça de residència habitual, correu electrònic, 
número de telèfon), el lloc i la data de naixement, i el número de 
sòcia de la SGAE, així com una breu descripció de la seva 
trajectòria professional. 
 

 Fotocòpia del DNI. 
 

 Fotocòpia del llibre de família que acrediti que té fills. 
 

 Autorització expressa de l’autora sol·licitant a favor de la Fundació 
SGAE (degudament signada de manera manuscrita) per a l’ús de 
les seves dades de caràcter personal en totes les gestions 
necessàries relacionades amb el I Programa de Mentoring. A 
aquest efecte, cal fer servir el model oficial que posem a la vostra 
disposició amb aquesta convocatòria. La no presentació d’aquest 
document exclourà automàticament la sol·licitant d’aquesta 
convocatòria.  
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5. Documentació específica a presentar per part de totes les sol·licitants 

segons el tipus de projecte que presentin 

A més del fitxer en PDF al qual es fa referència en el punt 4 d’aquestes 

bases, totes les sol·licitants hauran de presentar documentació específica 

del projecte que presentin, que s’ha d’ajustar a les pautes següents en 

funció de la naturalesa del projecte: 

A) Projectes d’obres audiovisuals: sèries de televisió o llargmetratges  

Totes les autores que presentin un projecte d’obra audiovisual han de 

presentar la documentació següent, en format PDF i en dos fitxers: 

 Un PDF amb el projecte de l’obra: proposta de guió per a 
llargmetratge o sèrie de televisió, en castellà o en qualsevol altra 
llengua cooficial de l’Estat espanyol.  
 

o En el cas dels projectes de cinema, el projecte ha d’incloure 
una sinopsi argumental d’entre 2 i 3 folis i un tractament 
d’entre 15 i 20 pàgines.  
 

o En el cas dels projectes de sèries de televisió, el projecte ha 
d’incloure un document d’entre 20 i 25 pàgines amb una 
sinopsi argumental de l’episodi pilot i la descripció dels 
personatges i el context. 

 

En cas que el projecte de l’obra presentada al programa estigui en 
alguna de les llengües oficials de l’Estat espanyol diferent del 
castellà, l’autora podrà incloure’n una traducció al castellà per a 
ús dels membres del jurat que no parlin la llengua original de 
l’obra. Si l’autora no inclou la traducció al castellà, la Fundació 
SGAE quedarà autoritzada a fer l’esmentada traducció a l’únic 
efecte que serveixi d’instrument de treball per als membres del 
jurat. Aquestes traduccions es destruiran un cop finalitzat el 
procés de selecció. 

En tot cas, el desenvolupament de l’obra dins del programa tindrà 
lloc en castellà. 

 Un PDF amb exemples de creacions prèvies: enllaç a la pàgina web 
on es puguin visionar. 
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B) Projectes d’obres coreogràfiques 

Totes les autores que presentin un projecte d’obra coreogràfica han de 

presentar la documentació següent, en format PDF i en dos fitxers: 

 Un PDF amb el projecte de l’obra: proposta de coreografia, en 
castellà o en qualsevol altra llengua cooficial de l’Estat espanyol, 
que pot ser de dansa contemporània o de dansa 
espanyola/flamenc, i que ha d’incloure una breu descripció, de no 
més d’una pàgina, del projecte coreogràfic a desenvolupar.  
 

En cas que el projecte de l’obra presentada al programa estigui en 
alguna de les llengües oficials de l’Estat espanyol diferent del 
castellà, l’autora podrà incloure’n una traducció al castellà per a 
ús dels membres del jurat que no parlin la llengua original de 
l’obra. Si l’autora no inclou la traducció al castellà, la Fundació 
SGAE quedarà autoritzada a fer l’esmentada traducció a l’únic 
efecte que serveixi d’instrument de treball per als membres del 
jurat. Aquestes traduccions es destruiran un cop finalitzat el 
procés de selecció. 

En tot cas, el desenvolupament de l’obra dins del programa tindrà 
lloc en castellà. 
 

 Un PDF amb exemples de creacions prèvies: enllaç a la pàgina web 
on es puguin visionar. 

C) Projectes d’obres musicals 

Totes les autores que presentin un projecte d’obra coreogràfica han de 

presentar la documentació següent, en format PDF i en dos fitxers: 

 Un PDF amb el projecte de l’obra: proposta d’obra de música 
popular o de música clàssica actual. 
 

o En el cas dels projectes de música popular (pop, rock, jazz, 
electrònica, flamenc, world music, hip-hop, experimental, 
música per a l’audiovisual, etc.), cal presentar un document 
d’entre 2 i 5 pàgines amb la descripció del projecte i on 
s’especifiquin els treballs de documentació o de recerca 
necessaris per al procés de creació. 
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o En el cas dels projectes de música clàssica actual (obres 

orquestrals, de cambra i altres formats de concert), cal 
incloure un document d’entre 2 i 5 pàgines amb la 
descripció del projecte, acompanyat d’una mostra en 
format de partitura. 

 

 Un PDF amb exemples de creacions prèvies: enllaç a la pàgina web 
on es puguin escoltar. 

D) Projectes d’obres teatrals 

Totes les autores que presentin un projecte d’obra teatral han de presentar 
la documentació següent, en format PDF i en dos fitxers: 

 Un PDF amb el projecte de l’obra: proposta d’obra teatral, en 
castellà o en qualsevol altra llengua cooficial de l’Estat espanyol, 
que ha d’incloure el títol provisional del projecte, les motivacions 
de l’autora, la sinopsi argumental i la descripció dels personatges, 
amb una extensió màxima de 10 folis (4.500 paraules).  
 

En cas que el projecte de l’obra presentada al programa estigui en 
alguna de les llengües oficials de l’Estat espanyol diferent del 
castellà, l’autora podrà incloure’n una traducció al castellà per a 
ús dels membres del jurat que no parlin la llengua original de 
l’obra. Si l’autora no inclou la traducció al castellà, la Fundació 
SGAE quedarà autoritzada a fer l’esmentada traducció a l’únic 
efecte que serveixi d’instrument de treball per als membres del 
jurat. Aquestes traduccions es destruiran un cop finalitzat el 
procés de selecció. 

En tot cas, el desenvolupament de l’obra dins del programa tindrà 
lloc en castellà. 
 

 Un PDF amb exemples de creacions prèvies. 

6. Lloc de presentació 

Tota la documentació requerida als punts 4 i 5 d’aquestes bases s’ha 
d’enviar per correu electrònic a formacion@fundacionsgae.org, del 18 
d’octubre de 2019 al 18 de novembre de 2019 (ambdós inclosos), sota 

mailto:formacion@fundacionsgae.org
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l’enunciat «(Nom de l’autora o coautores)»- I Programa de Mentoring per a 
Autores»”. 

7. Forma de selecció dels projectes 

D’entre tots els projectes presentats i que reuneixin les condicions 
requerides, la Fundació SGAE en seleccionarà un màxim de sis per cada 
disciplina artística, i en els termes indicats al punt 2 d’aquestes bases, 
mitjançant el procediment següent: 
 

a) Els projectes seran seleccionats per un jurat designat per la Fundació 
SGAE i que estarà integrat per tres professionals de prestigi reconegut 
de la disciplina artística a la qual correspongui el projecte.  

b) A més de la selecció del nombre esmentat de projectes, el jurat 
establirà una llista suplent de tres projectes més per cada disciplina 
artística, que no es farà pública i que tindrà la finalitat de substituir les 
seleccionades en cas de renúncia. 

c) El veredicte dels jurats de totes les disciplines artístiques es farà 
públic el 29 de novembre de 2019. 

8. Procés de realització del programa  

Les seleccionades per part dels diferents jurats passaran a participar en el 
I Programa de Mentoring per a Autores, que es desenvoluparà d’acord amb 
el procediment següent: 

 La Fundació SGAE designarà, com a mínim, un mentor o una 
mentora per cadascuna de les disciplines artístiques: en el cas de 
les obres audiovisuals, la música i la coreografia, un mentor o una 
mentora per cada tipus d’obra audiovisual (sèrie de 
televisió/llargmetratge), musical (popular/clàssica) o coreogràfica 
(dansa contemporània/dansa espanyola-flamenc) a 
desenvolupar. 
 
La Fundació SGAE escollirà els mentors o les mentores d’entre els 
professionals més reconeguts de cada sector. 
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 Les sessions de mentoring tindran lloc al llarg de quatre mesos 
(des del 10 de desembre de 2019 fins al 30 de març de 2020), 
d’acord amb l’esquema de treball següent: 

 

o Una primera reunió de caràcter col·lectiu amb els 
mentors o les mentores al principi del programa (és a dir, 
el 28 de novembre de 2019) per afavorir la connexió amb 
altres talents creatius i per a la posada en comú dels 
projectes, sempre sota la supervisió dels mentors o les 
mentores.  
 

o Sessions individuals en línia de cada autora amb el mentor 
o la mentora que coordinarà el desenvolupament del seu 
projecte, l’orientarà individualment i establirà els objectius 
i les metodologies de treball. Les assessories tindran lloc en 
funció del calendari que s’estableixi el primer dia amb el 
mentor o la mentora, i la periodicitat i durada de les 
sessions quedarà subjecta a les necessitats de temps i 
treball de cada projecte. El mínim serà un cop cada dues 
setmanes.  
 

o Una jornada final presencial individual de cada autora 
amb diferents professionals de la indústria, amb els quals 
ha de mantenir entrevistes per rebre orientació 
professional sobre el seu projecte.  

 

Les reunions presencials tindran lloc a la ciutat de Madrid. La 
Fundació SGAE gestionarà i es farà càrrec de les despeses de viatge, 
allotjament i manutenció per a l’assistència a aquestes reunions 
presencials de les autores que no resideixin a Madrid, fins a un import 
màxim de 500 € per cada participant. 

La participació de les autores seleccionades en totes les fases del 
programa és obligatòria. En cas que l’autora seleccionada abandoni 
el programa o no desenvolupi les seves tasques en el marc del 
programa de manera adient, no podrà tornar a presentar-se a la 
sol·licitud de cap mena d’activitat de formació, ajut o beca de la 
Fundació de la SGAE en el termini d’un any. 

 

9. Normes generals: 
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1. La presentació de la sol·licitud l’han de fer les mateixes participants, 
implica l’acceptació de les condicions i les bases establertes en aquest 
document i comporta la seva autorització perquè la Fundació SGAE pugui 
difondre informació del I Programa de Mentoring que inclogui dades 
professionals i/o imatges seves. A la publicació hi figuraran els logotips de 
l’organització. 

2. Les participants eximeixen la Fundació SGAE de qualsevol responsabilitat 
derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en 
què puguin incórrer. 
 
3. La Fundació SGAE no adquireix, en virtut d’aquest concurs, cap 
responsabilitat directa ni subsidiària en relació amb la realització i el 
desenvolupament del I Programa de Mentoring diferent de la que es detalla 
en aquest document. 
 
4. Les dades que facilitin les autores s’incorporaran a un fitxer 
responsabilitat de la Fundació SGAE. Per exercir davant la Fundació SGAE 
els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, així 
com el dret a no ser objecte de decisions individuals de forma 
automatitzada, cada autora podrà adreçar un escrit als Serveis Jurídics de 
la Fundació SGAE, al domicili social de l’entitat al carrer Bárbara de 
Braganza, 7, 28004, Madrid, indicant el seu nom, cognoms, DNI, domicili, 
dret exercitat i les raons per exercir-lo. 
 
ENVIAMENT DE MATERIALS: formacion@fundacionsgae.org 

INFORMACIÓ. Les interessades poden consultar o ampliar informació 

sobre aquestes bases a: www.fundacionsgae.org www.sgae.es 

 

Madrid, 18 d’octubre de 2019  
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