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Egile emakumeen profesionalizazioa sustatzeko eta emakumeen talentua 
berreskuratzeko asmoz, SGAE Fundazioak lehiaketa antolatu du honako 
programa honetarako parte-hartzaileak hautatzeko:  

EGILE EMAKUMEENTZAKO I. MENTORING PROGRAMA SORKUNTZA ETA 

MERKATUA 

SGAE FUNDAZIOA 2019-2020 

OINARRIAK 

1.- Parte-hartzaileak 

35 urte baino gehiago dituzten eta seme-alabarik duten SGAEren bazkide 

emakumeek parte hartu ahalko dute, betiere bizilekua Espainiako estatuan 

badute eta SGAEren zuzendaritza-batzordeko eta/edo SGAE Fundazioaren 

patronatuko kideak ez badira. Egile bakarreko proiektuak aurkeztu ahalko 

dira soilik. Ez dira lankidetzan egindako obra-proiektuak onartuko. 

Hautatzen dituzten egileek ez dute ordainik jasoko programan parte 

hartzeagatik. 

2.- Parte har dezaketen proiektu motak 

Bazkideek proiektu bakarra aurkeztu beharko dute diziplina hauetakoren 
batean: 

 Ikus-entzunezko obren proiektuak: telesailak edo film luzearen 

gidoia. Aurkezten diren egileak gidoilariak eta/edo zuzendariak 

izan daitezke. Kategoria honetan aurkezten diren proiektuen 

artean, 6 aukeratuko dira; film luzeen 3 proiektu eta telesailen 3. 

 

 Koreografia-obren proiektuak: dantza garaikidea edo dantza 

espainiarra/flamenkoa. Kategoria honetan aurkezten diren 

proiektuen artean, 6 aukeratuko dira; 3 proiektu dantza 

garaikideari buruzkoak izango dira eta 3 dantza 

espainiarrari/flamenkoari buruzkoak. 

 

 Musika-obren proiektuak: herri-musikako eta egungo musika 

klasikoko obrak. Aurkezten diren egileak konpositoreak izan behar 
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dira. Kategoria honetan aurkezten diren proiektuen artean, 6 

aukeratuko dira; herri-musikako 3 proiektu eta egungo musika 

klasikoko 3. 

 

 Antzezlanen proiektuak. Kategoria honetan aurkezten diren 

proiektuen artean, 6 aukeratuko dira. 

SGAE Fundazioak konpromisoa hartzen du I. Mentoring Programarako 
hautatzen dituen obrak kontuan hartzeko 2020. eta 2021. urteetako 
sustapen- eta internazionalizazio-programetan.  

3.- Aurkezteko epea 

Parte hartu nahi duten egileek eskaera aurkeztu ahalko dute 2019ko 

urriaren 18tik 2019ko azaroaren 18ra, biak barne. 

4.- Eskatzaile guztiek aurkeztu behar duten dokumentazioa, proiektu 

mota gorabehera. 

Programan parte-hartu nahi duten egile guztiek dokumentazio hau 

aurkeztu beharko dute fitxategi bakarrean, pdf formatuan: 

 Egilearen curriculum vitaea, honako hauek bilduko dituena: datu 
pertsonalak eta harremanetarako datuak (ohiko bizilekuaren 
helbidea, helbide elektronikoa, telefono-zenbakia), jaioterria eta 
jaioteguna, SGAEren bazkide-zenbakia eta ibilbide 
profesionalaren deskribapen laburra. 
 

 NANaren fotokopia. 
 

 Seme-alabarik duela frogatzen duen familia-liburua. 
 

 Egilearen berariazko baimena (behar bezala sinatua eta eskuz 
idatzia), SGAE Fundazioak haren datu pertsonalak erabil ditzan I. 
Mentoring Programa egiteko eta betetzeko beharrezkoak diren 
kudeaketa-lan guztietan. Deialdi honekin batera ematen den 
eredu ofiziala erabili beharko da. Dokumentu hori aurkeztu ezean, 
eskatzailea automatikoki geratuko da deialdi honetatik kanpo.  

5.- Eskatzaile guztiek proiektu-motaren arabera aurkeztu behar duten 

berariazko dokumentazioa. 
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Oinarri hauetako 4. puntuan adierazitako pdf formatuko fitxategiaz gain, 

eskatzaile guztiek beren proiektuaren berariazko dokumentazioa aurkeztu 

beharko dute. Honako hau da dokumentazioa, proiektu motaren arabera: 

A) Ikus-entzunezko obren proiektuak: telesailak edo film luzeak. 

Ikus-entzuneko obren proiektua aurkezten duten egile guztiek 

dokumentazio hau aurkeztu beharko dute bi fitxategitan, pdf formatuan: 

 Obraren proiektua biltzen duen pdf bat: film luzerako edo 
telesailerako gidoi-proposamena, gaztelaniaz edo Espainiako 
estatuko beste edozein hizkuntza koofizialetan.  
 

o Zinema-proiektuen kasuan, proiektuak argumentuaren 2-3 
folioko sinopsia bilduko du, eta 15 eta 20 orrialde arteko 
tratamendua izango du.  
 

o Telesailen proiektuen kasuan, proiektuak 20 eta 25 orrialde 
arteko dokumentua barne hartu behar du, eta horretan 
kapitulu pilotuaren argudioaren sinopsia eta pertsonaien 
nahiz testuinguruaren deskribapena agertu beharko dira. 

Aurkeztutako obra-proiektua gaztelania ez den Espainiako 
estatuko beste hizkuntza ofizial batean idatzita badago, egileak 
gaztelaniara egindako itzulpena erantsi ahalko du, obraren 
jatorrizko hizkuntza ez dakiten epaimahaikideek erabil dezaten. 
Egileak gaztelaniara egindako itzulpena eransten ez badu, SGAE 
Fundazioak baimena izango du aipatutako itzulpena egiteko, 
epaimahaikideek lan-tresna gisa baliatzeko soilik. Itzulpen horiek 
suntsitu egingo dira hautaketa-prozesua bukatzen denean. 

Edonola ere, programaren barruan, obraren garapena gaztelaniaz 
egingo da. 

 Aurreko sorkuntzen adibideak biltzen dituen pdf fitxategia: horiek 
ikusteko estekak. 

B) Koreografia-obren proiektuak. 

Koreografia-obren proiektua aurkezten duten egile guztiek dokumentazio 

hau aurkeztu beharko dute bi fitxategitan, pdf formatuan: 
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 Obraren proiektua biltzen duen pdf bat: koreografia-
proposamena, gaztelaniaz edo Espainiako estatuko beste edozein 
hizkuntza koofizialetan. Dantza garaikidea edo dantza 
espainiarra/flamenkoa izan ahalko da, eta koreografia-
proiektuaren deskribapen laburra bildu beharko du, orrialde 
batekoa gehienez.  
 
Aurkeztutako obra-proiektua gaztelania ez den Espainiako 
estatuko beste hizkuntza ofizial batean idatzita badago, egileak 
gaztelaniara egindako itzulpena erantsi ahalko du, obraren 
jatorrizko hizkuntza ez dakiten epaimahaikideek erabil dezaten. 
Egileak gaztelaniara egindako itzulpena eransten ez badu, SGAE 
Fundazioak baimena izango du aipatutako itzulpena egiteko, 
epaimahaikideek lan-tresna gisa baliatzeko soilik.  
Itzulpen horiek suntsitu egingo dira hautaketa-prozesua bukatzen 
denean. 
 
Edonola ere, programaren barruan, obraren garapena gaztelaniaz 
egingo da. 
 

 Aurreko sorkuntzen adibideak biltzen dituen pdf fitxategia: horiek 
ikusteko estekak. 

C) Musika-obren proiektuak. 

Musika-obren proiektua aurkezten duten egile guztiek dokumentazio hau 

aurkeztu beharko dute bi fitxategitan, pdf formatuan: 

 Obraren proiektua biltzen duen pdf bat: herri-musikako edo 
egungo musika klasikoko obra-proposamena. 
 

o Herri-musikako proiektuen kasuan (popa, rocka, jazza, 
musika elektronikoa, flamenkoa, munduko musika, musika 
esperimentala, ikus-entzunezkoen musika eta abar), 
proiektuak deskribapena bilduko du; horretan, sortze-
prozesurako beharrezko dokumentazio- edo ikerketa-lanak 
adieraziko dira, 2 eta 5 orrialde arteko dokumentu batean. 
 

o Egungo musika klasikoko proiektuen kasuan (orkestra-
obrak, ganbera-musikakoak eta beste kontzertu-formatu 
batzuetakoak), proiektuak deskribapena bilduko du, 2 eta 5 
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orrialde arteko dokumentu batean, lagin batekin batera, 
partitura-formatuan. 

 

 Aurreko sorkuntzen adibideak biltzen dituen pdf fitxategia: horiek 
entzuteko estekak. 

D) Antzezlanen proiektuak. 

Antzezlanen proiektua aurkezten duten egile guztiek dokumentazio hau 
aurkeztu beharko dute bi fitxategitan, pdf formatuan: 

 Obraren proiektua biltzen duen pdf bat: antzezlan-proposamena, 
gaztelaniaz edo Espainiako estatuko beste edozein hizkuntza 
koofizialetan; honako hauek adieraziko dira: proiektuaren behin-
behineko titulua, egilearen motibazioak, argumentuaren sinopsia 
eta pertsonaien deskribapena, gehienez 10 foliotan (4.500 hitz).  
 
Aurkeztutako obra-proiektua gaztelania ez den Espainiako 
estatuko beste hizkuntza ofizial batean idatzita badago, egileak 
gaztelaniara egindako itzulpena erantsi ahalko du, obraren 
jatorrizko hizkuntza ez dakiten epaimahaikideek erabil dezaten. 
Egileak gaztelaniara egindako itzulpena eransten ez badu, SGAE 
Fundazioak baimena izango du aipatutako itzulpena egiteko, 
epaimahaikideek lan-tresna gisa baliatzeko soilik. Itzulpen horiek 
suntsitu egingo dira hautaketa-prozesua bukatzen denean. 
 
Edonola ere, programaren barruan, obraren garapena gaztelaniaz 
egingo da. 
 

 Aurreko sorkuntzen adibideak biltzen dituen pdf fitxategia. 

6.- Aurkezteko lekua 

Oinarri hauetako 4. eta 5. puntuetan eskatutako dokumentazio guztia posta elektronikoz bidali 

beharko da, formacion@fundacionsgae.org helbidera, 2019ko urriaren 18tik 2019ko 

azaroaren 18ra (biak barne), enuntziatu honekin: «(Egilearen edo egileen izena) - Egile 
emakumeentzako I. Mentoring Programa». 

7.-Proiektuak hautatzeko modua 

SGAE Fundazioak 6 proiektu hautatuko ditu gehienez arte-diziplina 
bakoitzeko, oinarri hauetako 2. puntuan adierazitako baldintzetan, 

mailto:formacion@fundacionsgae.org
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aurkeztu eta eskatutako baldintzak betetzen dituzten proiektu guztien 
artean, prozedura honen bidez: 

 
a) SGAE Fundazioak izendatutako epaimahaiek hautatuko dituzte, eta 

epaimahaiok proiektuaren kasuan kasuko arte-diziplinan prestigio 
aitortua duten hiru profesionalek osatuko dituzte.  
  

b) Hautatuko dituen proiektu kopuru horretaz gain, arte-diziplina 
bakoitzeko hiru proiektu gehiagoko ordezko zerrenda ezarriko du 
epaimahaiak, jakitera emango ez dena, uko egiterik egonez gero, 
hautatutakoak ordezteko. 

 

c) Arte-diziplina guztien epaimahaien erabakia 2019ko azaroaren 
29an jakinaraziko da. 

 

8.- Programa egiteko prozesua  

Epaimahaiek hautatzen dituzten emakumeek egile emakumeentzako «I. 
Mentoring Programan» parte hartuko dute, prozedura honi jarraikiz: 

 SGAE Fundazioak gutxienez mentore bat izendatuko du arte-
diziplina bakoitzeko, eta ikus-entzunezkoen (telesaila/film luzea), 
musikaren (herri-musika/musika klasikoa) eta koreografiaren 
(dantza garaikidea/dantza espainiarra edo flamenkoa) kasuan, 
obra mota bakoitzeko mentore bat izendatuko du. 
 
Aipatutako mentoreak SGAE Fundazioak aukeratuko ditu sektore 
bakoitzean aitortuenak diren profesionalen artean. 
 

 Mentoring-saioak lau hilabetez egingo dira (2019ko abenduak 
28tik 2020ko martxoaren 30ra), lan-eskema honi jarraituz: 

 

o Lehen bilera kolektibo eta presentziala egingo da 
mentoreekin programaren hasieran, hots, 2019ko 
azaroaren 28an, beste talentu sortzaile batzuekiko lotura 
errazteko eta proiektuak bateratzeko, betiere 
mentoreen ikuskaritzapean. 
 

o Egile bakoitzak bakarkako online saioak egingo ditu 
proiektuaren garapena koordinatuko duen mentorearekin, 
eta azken horrek bakarka orientatuko du egile bakoitza, 
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helburuak eta lan-metodologia ezartzeaz gain. 
Aholkularitza-lanak lehen egunean mentorearekin 
ezarritako egutegiari jarraikiz egingo dira, eta saioen 
aldizkakotasuna eta iraupena proiektu bakoitzaren 
denbora- eta lan-beharraren araberakoa izango da. Edonola 
ere, gutxienez bi asterik behin egingo dira saioak.  
 

o Egile bakoitzak amaierako jardunaldi presentziala egingo 
du industriako hainbat profesionalekin, eta elkarrizketak 
egingo ditu haiekin bere proiektuari buruzko orientabide 
profesionala jasotzeko.  

 

Bilera presentzialak Madrilen egingo dira. SGAE Fundazioak kudeatu 
eta ordainduko ditu joan-etorriak, ostatua eta mantenua (500 € 
erabiliko ditu gehienez), Madrilen bizi ez diren egileak bilera 
presentzial horietara joateko. 

Hautatutako egileek nahitaez parte hartu behar dute programaren 
fase guztietan. Hautatutako egileak programa uzten badu edo 
programako eginkizunak behar bezala egiten ez baditu, ezingo du 
berriro eskaerarik egin SGAE Fundazioaren prestakuntza-
jardueratarako, laguntzetarako edo beketarako, urtebeteko epean.   

9.- Arau orokorrak: 

1.- Parte-hartzaileek beraiek aurkeztu beharko dute eskaera, eta, hori 
egitearekin batera, agiri honetan zehaztutako baldintzak eta oinarriak 
onartzen dituzte. Era berean, baimena ematen diote SGAE Fundazioari «I. 
Mentoring Programari» buruzko informazioa zabaltzeko, hautatutakoen 
datu profesionalak eta/edo irudiak barne. Argitalpenean erakundearen 
logotipoak agertu beharko dira.  
 
2.- Parte-hartzaileek SGAE Fundazioa edozein erantzukizunetik salbuetsiko 
dute, plagioa egin edo indarrean dagoen legea hausten badute. 
 
3.- Programa honen ondorioz, SGAE Fundazioak ez du agiri honetan 
adierazitakoa ez den beste erantzukizun zuzen edo subsidiariorik hartzen 
mentoring programa egin eta garatu bitartean. 
 
4.- Egileek emandako datuak SGAE Fundazioaren ardurapeko fitxategi 
batean gordeko dira. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko, 
erabilera mugatzeko, beste norabait eramateko, horien aurka egiteko eta 
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banakako erabaki automatizatuen xede ez izateko eskubideak SGAE 
FUNDAZIOAren aurrean egikaritzeko, egile bakoitzak idazkia igorri ahalko 
du SGAE Fundazioaren zerbitzu juridikoetara (Bárbara de Braganza kalea 7, 
28004 Madril, Espainia). Idazkian, honako hauek adierazi beharko dituzte: 
izena/izenak, abizenak, NAN, helbidea, egikaritutako eskubidea eta horren 
arrazoiak. 
 
MATERIALAK BIDALTZEKO: formacion@fundacionsgae.org 

INFORMAZIOA. Interesdunek oinarri hauei buruzko galderak egin edo informazio gehiago 

nahi badute, hemen egin ahalko dute:www.fundacionsgae.org www.sgae.es 

 

Madril, 2019ko azaroaren 18a  
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