
1. OBXETIVOS DO FESTIVAL WE ARE ADS (WAA)

1.1 Trátase dun festival universitario de publicidade e comunicación organizado por

alumnos da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación de Pontevedra. A
asociación We Are Ads traballa neste proxecto de forma totalmente altruista e sen

ánimo de lucro, co único fin de beneficiar á Universidade de Vigo e o seu alumnado.

1.2 O festival nace con diversos obxetivos:
-   Concienciar da importancia do traballo ben feito á hora de crear un portfolio

    profesional.
-   Potenciar a creatividade, o espírito competitivo e o traballo en equipo.

-   Amosar o traballo do alumnado fora do estritamente académico, sendo valorado por
    profesionales do sector da comunicación.

-   Ensalzar a calidade da publicidade e a comunicación en Galicia.

2.    REQUISITOS E CONDICIÓNS XERAIS

A solicitude de inscrición dunha peza ou unha campaña no festival, implica necesariamente a
aceptación de todos e cada un dos requisitos e condicións xerais que a continuación se 

enumeran:

2.1   O material deberá estar concebido e realizado en fala hispana o galega, ou no seu
        defecto sutitulado nalgunha destas linguas.

2.2   Os participantes deberán estar matriculados no curso 2016 / 2017 na Universidade de

        Vigo.

2.3   Os traballos non necesitan ter unha data de creación recente. Poden ser anteriores ó
         presente curso.

2.4   As pezas presentadas deberán estar realizadas pola persoa ou persoas que se inscriban.

         Ante calqueira sospeita de plaxio ou copia, o traballo presentado será investigado e, en
         caso de que se confirme, poderá ser motivo de descalificación.

2.5   Non se admitirá que dous o máis alumnos distintos inscriban por separado a mesma

        peza nunha categoría. Se o traballo foi realizado de forma grupal (de 2 ou máis
        compoñentes), presentarase ó festival de forma conxunta e adxudicaráse un único



        premio/recoñecemento ó grupo.

2.6   As pezas presentadas non poden ter sido premiadas noutros concursos ou certames.

2.7   A decisión do xurado con respecto á concesión dos premios será definitiva e

        irrevocable. Procederase á retirada do premio pola organización, no caso de que se produza
        un incumprimento das bases e condicións dispostas neste documento.

2.8   A organización resérvase o dereito a retirar a participación do festival a todo aquel 

        material defectuoso ou que non sexa presentado nas condicións especificadas neste
        documento (ver punto 3).

2.9   Os participantes autorizan a exhibición pública das pezas presentadas, así como a súa

        edición como recopilación de contenido do festival.

2.10   A organización resérvase o dereito a deixar unha ou máis categorías desertas por falta
          de participación ou por presentación de pezas que non superen un mínimo de calidade.

3. MODO DE PRESENTACIÓN DAS PEZAS
O modo de presentar as pezas será dixital.

1. Debes enviar a tua peza a través da plataforma WeTransfer ó noso correo

trabajoswaa@gmail.com.

2. Non se admitirán pezas en baixa calidade, nin enlaces. Só se admitirá o envío de url na
categoría ventá virtual.

(Máis información das condicións de presentación no punto 4).

3. Ademáis da túa peza, deberás adxuntar a ficha de inscrición e unha breve explicación da túa
peza (formato PDF) no envío. Poderás atopar a ficha de inscrición na nosa páxina web

weareads.wix.com/waafest no apartado “PARTICIPAR”.

4. Serán descalificadas aquelas pezas nas que a información persoal non estea correctamente
cuberta.

(Máis información das condicións de presentación no punto 4).

mailto:trabajoswaa@gmail.com
http://weareads.wix.com/waafest


4. CATEGORÍAS DO FESTIVAL

4.1  IDENTIDADE CORPORATIVA GRÁFICA (ICG)
Poden participar nesta categoría calquera proxecto de Identidade Corporativa Gráfica plasmada

nun Manual de ICG básico (logotipo, símbolo y papelería) dunha empresa, produto ou servizo
ficticio ou real. Recorda adxuntar unha breve explicación da peza para saber en base á que foi

creada.

*Formato: PDF cunha resolución de imaxe de 300pp.

4.2  GRÁFICA

Poden participar nesta categoría cualquera peza gráfica publicitaria sobre un producto, servizo ou
empresa real ou ficticia. Pode ser un anuncio para prensa, cartel, dixital ou vallas exteriores con

temática libre. Recorda adxuntar unha breve explicación da peza para saber en base á que foi
creada.

*Formato: .PDF cunha resolución de imaxe de 300pp.

4.3 ILUSTRACIÓN
Poderá participar nesta categoría calquera ilustración que teña relación co feminismo ou coa 

muller. Deberá entregarse en formato virtual na resolución máxima.

*Formato: .JPEG, .PNG, .PDF

4.4  CUÑA

Poden participar nesta categoría unha ou varias cuñas sobre un mismo produto, servizo ou
empresa real ou ficticia con temática totalmente libre. As pezas non poderán superar os 60

segundos de duración (cada unha). Recorda adxuntar unha breve explicación da peza para saber 
en base á que foi creada. Recorda adxuntar unha breve explicación da peza para saber en base á 

que foi creada.

*Formato: Deberá ser entregada en formato .WMA, .WAV o .MP3, coa maior calidade de sonido
posible.



4.5  VIDEO / SPOT COMERCIAL

Pode participar nesta categoría un video comercial ou spot con fins publicitarios, sobre un produto,
servizo ou empresa real ou ficticia con temática totalmente libre. A peza non poderá superar os 3

minutos de duración.Recorda adxuntar unha breve explicación da peza para saber en base á que 
foi creada.

*Formato .AVI, .MOV, .MP4, .MKV o .MPG

4.6  VENTÁ VIRTUAL: WEB – BLOG

Pode participar nesta categoría o deseño dunha páxina web ou blog de marca persoal, produto,
empresa ou servizo real ou ficticio. Non ten que estar necesariamente finalizado; pode ser unha

proposta en desenvolvemento. Como mínimo debe ter unha páxina de inicio ou home. Aínda que
poderá ser mellor considerada se ten máis contenido. Toda explicación extra axudará a entender

mellor o deseño e os apartados incompletos (en caso de que os teña). Imprescindible adxuntar a 
URL da web/blog.

*Nota: A peza poderá presentarse en formato de video de 1 a 3 minutos cunha breve explicación 

do funcionamento e presentación da peza ou nunha presentación en .PDF

4.7  TRAILER / TEASER

Pode participar nesta categoría unha peza de video que presenta un resumo dun filme, serie de
televisión, video musical ou videoxogo, que será estreado próximamente. As imaxes utilizadas

poden ser de seu ou descargadas dun banco de imaxes.
A duración non será maior a 3 minutos.

*Formato: .AVI, .MOV, .MPG, .MP4 o .MKV

4.8  FOTOGRAFÍA
Poden participar nesta categoría series de entre 3 e 5 fotografías que garden relación ou traten 

unha temática similar. A categoría divídese en dous apartados: o primeiro ronda entorno á 



fotografía publicitaria e o segundo ten tema libre, polo que poderán presentarse fotografías de 

carácter artístico, fotografía de rúa, ou calquera outro que o autor/a considere adecuado. 
No apartado de fotografía publicitaria ó tratarse de imaxes nas que aparece unha intervención 

gráfica ou tipográfica, cada obra presentada estará composta por dous imaxes en dous arquivos 
independentes: a fotografía orixinal sen tipografías e a fotografía publicada coa sua aplicación 

gráfica ou tipográfica.
Valorarase a composición, a iluminación, a técnica e a dificultade de resolución da idea ou 

concepto.

*Formato: .JPG. Recomendado un mínimo de resolución de 300ppp. É importante que as imaxes
teñan unhas dimensións que permitan ver e apreciar as fotografías de forma clara.

4.9  CURTAMETRAXE
Poderá presentarse a dita categoría unha peza de video ou animación creada en formato dixital

cun máximo de 15 minutos de duración, e de temática libre, con ou sen fins comerciais.

*Formato: .AVI, .MOV, .MPG, .MP4 o .MKV

4.10  STOP-MOTION

Poderá participar en dita categoría unha peza de animación por medio da técnica do stop-motion 
en formato dixital cun máximo de 15 minutos de duración, temática libre, con ou sen fins 

comerciais.

*Formato: .AVI, .MOV, .MPG, .MP4, .MKV

4.11 RELATO CURTO

Poderá participar nesta categoría calquera relato que non exceda as 25 líneas de extensión e con 
temática libre.

*Formato: .PDF, fonte TIMES NEW ROMAN, tamaño 12, espaciado 1.5.

4.12  ACCIÓN SOLIDARIA



Poderá participar nesta categoría os estudantes que partindo dun briefing, sexan capaces de crear 

unha identidade corporativa dentro dun manual de identidade corporativa gráfica básico (logotipo, 
símbolo y papelería). O manual básico é o mínimo esixido para participar, pero todo material 

engadido (de estar ben resolto) valorarase positivamente para o resultado final. O gañador será 
elixido polo noso xurado xunto ca propia asociación xa que serán eles os encargados de decidir 

se aplican ou non a identidade corporativa gráfica proposto.
Formato: .PDF

4.13 GRAN PREMIO DO XURADO
Todos os finalistas das categorías anteriores participarán automáticamente nesta categoría. O

xurado selecciona os 3 mellores traballos como nominados, dos cales resultará un gañador.

4.14 GRAN PREMIO DO PÚBLICO

Para este premio os traballos serán mostrados ó público durante un determinado tempo nun
espazo expositivo que será anunciado a través da web e redes sociais. Serán os espectadores os

que asistan á exposición para votar e elexir o mellor dos traballos exhibidos.

5. PREMIOS

Publicaranse os nomes dos tres finalistas en cada categoría (pode haber excepcións, véase 2.10) 
e o gañador/a por categoría. Os/as finalistas recibirán un diploma como certificado de participación 

e recoñecemento. Os primeiros premios recibirán outra recompensa que se especificará a través 
da web e redes sociales, xa que esto dependerá dos patrocinios e das colaboracións.

6. XURADO
O xurado do festival estará formado por un conxunto de profesionais do sector publicitario e 

audiovisual.


