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Co obxectivo de impulsar a profesionalización das autoras e a 
recuperación do talento feminino, a Fundación SGAE convoca un 
Concurso para a selección das participantes no:  

I PROGRAMA DE MENTORÍA PARA AUTORAS: CREACIÓN E MERCADO 

FUNDACIÓN SGAE 2019-2020 

BASES 

1.- Participantes 

Poderán participar todas as socias da SGAE, maiores de 35 anos e con fillos 

que sexan residentes en territorio español, excepto as socias que sexan 

membros da Xunta Directiva da SGAE e/ou do Padroado da Fundación 

SGAE. Só se poderán presentar proxectos de autoría única. Non se 

admitirán proxectos de obra en colaboración. 

A participación neste programa para as autoras que resulten seleccionadas 

será gratuíta. 

2.- Tipo de proxectos que poden participar 

As socias deberán presentar un único proxecto nalgunha das seguintes 
disciplinas: 

 Proxectos de obras audiovisuais: series de televisión ou guión de 

longametraxe. As autoras que se presenten poderán ser 

guionistas e/ou directoras. Escolleranse 6 proxectos de entre os 

que se presenten a esta categoría repartidos en 3 proxectos de 

longametraxe e 3 proxectos de serie de televisión. 

 

 Proxectos de obras coreográficas: de danza contemporánea ou 

español/flamenco. Escolleranse 6 proxectos de entre os que se 

presenten a esta categoría repartidos en 3 proxectos de danza 

contemporánea e 3 proxectos de danza española/flamenca. 

 

 Proxectos de obras musicais: obras de música popular e música 

clásica actual. As autoras que se presenten deberán ser 

compositoras. Escolleranse 6 proxectos de entre os que se 
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presenten a esta categoría repartidos en 3 proxectos de música 

popular e 3 proxectos de música clásica actual. 

 

 Proxectos de obras teatrais. Escolleranse 6 proxectos de entre os 

que se presenten a esta categoría. 

A Fundación SGAE comprométese a que as obras que sexan seleccionadas 
para o I Programa de mentoría se terán en conta nos seus programas 
propios de promoción e internacionalización dos anos 2020 e 2021.  

3.- Prazo de presentación 

As autoras interesadas en participar poderán presentar a súa solicitude 

desde o 14 de outubro de 2019 ata o 8 de novembro de 2019, ambos os 

dous incluídos. 

4.- Documentación común que deben presentar todas as solicitantes con 

independencia da natureza do proxecto 

Todas as autoras que soliciten participar neste programa deberán presentar 

a seguinte documentación en formato pdf nun único arquivo que conteña: 

 O currículo da autora cos seus datos persoais e de contacto 
(enderezo da súa residencia habitual, correo electrónico, número 
de teléfono), incluíndo o lugar e a data de nacemento ademais do 
número de socia da SGAE , así como unha breve descrición da súa 
traxectoria profesional. 
 

 Fotocopia do seu DNI. 
 

 Fotocopia do libro de familia que acredite que ten fillos/as. 
 

 Autorización expresa da autora solicitante a favor da Fundación 
SGAE (debidamente asinada de forma manuscrita) para o uso dos 
seus datos de carácter persoal en todas as xestións necesarias 
para a realización e execución do I Programa de mentoría. Deberá 
utilizarse o modelo oficial que se pon á súa disposición con esta 
convocatoria. A falta de presentación deste documento excluirá 
automaticamente á solicitante desta convocatoria.  
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5.- Documentación específica que deben presentar todas as solicitantes 

segundo o tipo de proxecto que se presente 

Ademais do arquivo en pdf ao que se fai referencia no punto 4 destas Bases, 

todas as solicitantes deberán presentar a documentación específica do 

proxecto que presenten, que se axustará ás seguintes pautas en función da 

natureza do proxecto: 

A) Proxectos de obras audiovisuais: series de televisión ou 

longametraxe 

Todas as autoras que presenten un proxecto de obra audiovisual deberán 

presentar a seguinte documentación en formato pdf en dous arquivos que 

conteñan: 

 Un pdf co proxecto da obra: a proposta de guión para a 
longametraxe ou a serie de televisión, en castelán ou en calquera 
outra lingua cooficial do Estado español.  
 

o No caso dos proxectos de cine, o proxecto incluirá unha 
sinopse argumental de entre dous e tres folios e un 
tratamento de entre 15 e 20 páxinas.  
 

o No caso dos proxectos de series de televisión, o proxecto 
debe incluír un documento de entre 20 e 25 páxinas cunha 
sinopse argumental do episodio piloto e a descrición dos 
personaxes e do contexto. 

No caso de que o proxecto de obra que se presente ao programa 
estea escrito nalgunha das linguas oficiais do Estado español 
distinta do castelán, a autora poderá incluír unha tradución a esta 
lingua para que poida ser utilizada polas persoas que forman 
parte do xurado que non falen o idioma orixinal da obra. Se a 
autora non inclúe a dita tradución ao castelán, a Fundación SGAE 
quedará autorizada para realizar a citada tradución para os únicos 
efectos de servir de instrumento de traballo para quen forme 
parte do xurado. As ditas traducións serán destruídas ao finalizar 
o proceso de selección. 

En todo caso, o desenvolvemento da obra dentro do programa 
realizarase en castelán. 
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 Un pdf con exemplos de creacións previas: enlace a páxina web 
onde poder visionalas. 

B) Proxectos de obras coreográficas 

Todas as autoras que presenten un proxecto de obra coreográfica deberán 

presentar a seguinte documentación en formato pdf en dous arquivos que 

conteñan: 

 Un pdf co proxecto da obra: proposta de coreografía, en castelán 
ou en calquera outra lingua cooficial do Estado español, que 
poderá ser danza contemporánea ou española /flamenco e que 
deberá incluír unha breve descrición, de non máis dunha páxina, 
do proxecto coreográfico para desenvolver.  
 
No caso de que o proxecto de obra presentado ao programa estea 
escrito nalgunha das linguas cooficiais do Estado español distinta 
ao castelán, a autora poderá incluír unha tradución ao castelán 
para que poida ser utilizada por quen forme parte do xurado que 
non fale a lingua orixinal da obra. Se a autora non inclúe a dita 
tradución ao castelán, a Fundación SGAE quedará autorizada para 
realizar a citada tradución para os únicos efectos de servir de 
instrumento de traballo para o xurado.  
As ditas traducións serán destruídas ao finalizar o proceso de 
selección. 
 
En todo caso, o desenvolvemento da obra dentro do programa 
realizarase en castelán. 
 

 Un pdf con exemplos de creacións previas: enlace a páxina web 
onde poder velas. 

C) Proxectos de obras musicais. 

Todas as autoras que presenten un proxecto de obra musical deberán 

presentar a seguinte documentación en formato pdf en dous arquivos que 

conteñan: 

 Un pdf co proxecto da obra: proposta de obra de música popular 
ou de música clásica actual. 
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o No caso dos proxectos de música popular (pop, rock, jazz, 
electrónica, flamenco, world music, hip hop, experimental, 
música para audiovisual, etc) o proxecto incluirá unha 
descrición destes no que se especificarán os traballos de 
documentación ou investigación necesarios para o proceso 
de creación nun documento de entre 2 e 5 páxinas. 
 

o No caso dos proxectos de música clásica actual, 
entendendo por tales obras orquestrais, de cámara e 
doutros formatos de concerto, o proxecto debe incluír un 
documento coa descrición deste nun documento de entre 
2 e 5 páxinas, acompañado dunha mostra en formato de 
partitura. 

 

 Un pdf con exemplos de creacións previas: enlace a páxina web 
onde poder escoitalas. 

D) Proxectos de obras teatrais 

Todas as autoras que presenten un proxecto de obra teatral deberán 
presentar a seguinte documentación en formato pdf en dous arquivos que 
conteñan: 

 Un pdf co proxecto da obra: proposta de obra teatral, en castelán 
ou en calquera outra lingua cooficial do Estado español, que 
incluirá o título provisional do proxecto, as motivacións da autora, 
a sinopse argumental e a descrición dos personaxes cunha 
extensión máxima de 10 folios (4 500 palabras).  
 
No caso de que o proxecto de obra presentado ao programa estea 
escrito nalgunha das linguas cooficiais do Estado español distinta 
ao castelán, a autora poderá incluír unha tradución ao castelán 
para que poida ser utilizada polas persoas que forman parte do 
xurado que non falen a lingua orixinal da obra. Se a autora non 
inclúe a dita tradución ao castelán, a Fundación SGAE quedará 
autorizada para realizar a citada tradución para os únicos efectos 
de servir de instrumento de traballo para os membros do xurado. 
As ditas traducións serán destruídas ao finalizar o proceso de 
selección. 
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En todo caso, o desenvolvemento da obra dentro do programa 
realizarase en castelán. 
 

 Un pdf con exemplos de creacións previas. 

6.- Lugar de presentación 

Toda a documentación requirida nos puntos 4 e 5 destas bases deberá 
remitirse por correo electrónico a formacion@fundacionsgae.org desde o 
14 de outubro de 2019 ao 8 de novembro de 2019 (ambos os dous 
incluídos), baixo o enunciado “(Nome da autora ou coautoras)”- I Programa 
de mentoría para autoras”. 

7.- Forma de selección dos proxectos 

A Fundación SGAE seleccionará un máximo de seis proxectos por cada 
disciplina artística, nos termos indicados no punto 2 destas bases, de entre 
todos os que se presentaron e que reúnan as condicións requiridas, 
mediante o seguinte procedemento: 

 
a) Serán seleccionados por xurados designados pola Fundación SGAE 

e que serán conformados por tres profesionais de recoñecido 
prestixio da correspondente disciplina artística á que pertenza o 
proxecto.  
 

b) Ademais da selección do número de proxectos mencionado, o 
xurado establecerá unha lista suplente de tres proxectos máis, para 
cada disciplina artística, que non se fará pública, e que substituirá 
as seleccións en caso de renuncia. 

 

c) O fallo dos xurados de todas as disciplinas artísticas farase público 
o 18 de novembro de 2019. 

 

8.- Proceso de realización do programa  

As seleccionadas polos xurados pasarán a participar no “I Programa de 
mentoría” para autoras que se realizará conforme co seguinte 
procedemento: 

 A Fundación SGAE designará, polo menos, un/ha mentor/a por 
cada unha das disciplinas artísticas (no caso de audiovisuais, 
música e coreografía, un/ha por cada tipo de obra audiovisual 

mailto:formacion@fundacionsgae.org
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(serie de televisión/longametraxe), musical (popular/clásica) e 
coreográfica (danza contemporánea/español-flamenco) para 
desenvolver. 
 
A Fundación SGAE seleccionará para a mentoría as persoas 
profesionais mais recoñecidas de cada sector. 
 

 As sesións de mentoría levarase cabo ao longo de catro meses 
(desde o 28 de novembro de 2019 ao 27 de marzo de 2020) 
conforme ao seguinte esquema de traballo: 

 

o Unha primeira reunión de carácter colectivo e presencial 
coas persoas mentoras ao principio do programa, é dicir, 
o 28 de novembro de 2019, para favorecer a conexión 
con outros talentos creativos e para a posta en común 
dos proxectos, sempre baixo a supervisión dos/as 
mentores/as. 
 

o Sesións individuais en liña de cada autora co/a mentor/a 
que coordinará o desenvolvemento do proxecto e orientará 
individualmente a cada autora e establecerá os obxectivos 
e metodoloxías de traballo. As asesorías faranse en función 
do calendario que se estableza o primeiro día co/a 
mentor/a e a periodicidade e duración das sesións estará 
suxeita á necesidade de tempo e traballo de cada proxecto, 
que será como mínimo unha vez cada dúas semanas.  
 

o E unha xornada final presencial individual de cada autora 
con diferentes profesionais da industria con quen 
manterá entrevistas para recibir unha orientación 
profesional sobre o seu proxecto.  

 

As reunións presenciais terán lugar na cidade de Madrid. A Fundación 
SGAE xestionará e farase cargo dos gastos da viaxe, aloxamento e 
manutención para a asistencia a estas reunións presenciais, ata un 
importe máximo de 500 € por cada participante, das autoras que non 
residan en Madrid. 

A participación das autoras seleccionadas en todas as fases do 
programa é obrigatoria. No caso de que a autora seleccionada 
abandone o programa ou non desenvolva as súas tarefas no marco 
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do programa de xeito adecuado non poderá volver presentarse á 
solicitude de calquera tipo de actividade de formación, axuda ou beca 
da Fundación SGAE no prazo dun ano.   

9.- Normas xerais: 

1.- As participantes deberán presentar a solicitude no seu nome, o que 
implica a aceptación das condicións e das bases establecidas neste 
documento, e implica a autorización destas para que a Fundación SGAE 
poida difundir información do “I Programa de mentoría” que inclúa datos 
profesionais e/ou imaxes das seleccionadas. Na publicación figurarán os 
logotipos da organización.  
 
2.- As participantes eximen á Fundación SGAE de calquera responsabilidade 
derivada do plaxio ou de calquera outra transgresión da lexislación vixente 
na que puidese incorrer algunha das participantes. 
 
3.- A Fundación SGAE non adquire, en virtude deste programa, ningunha 
responsabilidade directa nin subsidiaria en relación coa realización e 
desenvolvemento do Programa de mentoría distinta da detallada neste 
documento. 
 
4.- Os datos que faciliten as autoras incorporaranse nun ficheiro do que é 
responsable a Fundación SGAE. Para exercer os dereitos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidade e a non ser 
obxecto de decisións individuais de forma automatizada ante a FUNDACIÓN 
SGAE, cada autora poderá dirixirlle un escrito aos Servizos xurídicos da 
Fundación SGAE ao domicilio social da entidade na rúa Bárbara de 
Braganza, núm. 7, CP 28004, Madrid (España) indicando o seu/s nome/s, 
apelidos, DNI, domicilio, dereito exercitado e as razóns deste.  
 
ENVÍO DE MATERIAIS: formacion@fundacionsgae.org 

INFORMACIÓN. As interesadas poderán consultar ou ampliar información 

sobre estas bases en:www.fundacionsgae.org www.sgae.es 

 

 

Madrid, 18 de outubro de 2019  

http://www.fundacionsgae.org/
http://www.sgae.es/

