
  

“PER NADAL, POSTALS” 
 
El projecte s’ha d’entendre com una ampliació de “Per Nadal, un conte” i s’adreça als 
interns/es que hagin participat en aquest projecte. Es tracta d’aprofitar l’obra creada per afegir-
li una vessant plàstica que la fa tangible i més propera als familiars. La incorporació d’una 
vessant artística afavoreix la col·laboració entre diverses àrees socioeducatives del centre 
penitenciari i promou el desenvolupament de múltiples competències (artístiques, 
tecnològiques, ús de les TIC, expressió oral, expressió escrita,...) amb una caràcter 
multidisciplinari. 
 
Descripció: 
 
El/la participant decorarà l’anvers d’una targeta postal en blanc amb el dibuix, pintura, collage, 
fotografia o qualsevol altra manifestació artística que consideri adient per felicitar el Nadal i/o 
que tingui relació amb el text de l’AudioRelat o VideoRelat amb el que ha participat en “Per 
Nadal, un conte”.  
El revers de la targeta postal serà el convencional (lloc pel nom i adreça del destinatari i el 
franqueig postal) junt amb l’espai per escriure un missatge. A més inclourà un codi QR que 
permetrà l’enllaç a l’AudioRelat o VideoRelat esmentat.  
Els participants rebran 12 postals impreses, reproduint l’obra original amb les quals podrà 
felicitar els seus familiars i amics. 
La Unitat de Nous Projectes i Programes de Contingut Transversal s’encarregarà de la 
maquetació, reproducció i lliurament de les postals als participants. 
 
Dirigit a: interns/es que participin en “Per Nadal, un conte” i que manifestin interès per les 
activitats artístiques. 
 
Format: 

- És imprescindible una reproducció fotogràfica d’alta qualitat de la il·lustració de la 
targeta postal de l’autor/a.  

- Un àudio (AudioRelat) o un vídeo (VideoRelat) amb el relat que s’enllaçarà amb el codi 
QR al revers de la postal. Preferentment s’utilitzarà format AVI o MP3 

 
Bases: 
 
1.- Els AudioRelats i VideoRelats utilitzats són els mateixos amb els que els/les  autors/es han 
participat en “Per Nadal, conte” i, per tant, han de complir amb els requisits recollits en les 
seves bases de participació. 
2.- El dibuix, pintura, collage, fotografia  o qualsevol altra manifestació artística plasmada a 
l’anvers de la targeta postal ha de ser original. 
3.- S’ha de fer constar l’autoria de la il·lustració amb la signatura de la mateixa. 
4.- En cas que s’hagi participat en “Per Nadal, un conte” amb un AudioRelat es dóna l’opció de 
convertir-lo en un VideoRelat utilitzant com a imatge la il·lustració de la targeta ja sigui 
fragmentada o sencera. 
5.- L’autorització de la difusió de l’obra amb la signatura del full normalitzat implica acceptar 
tant la divulgació de l’AudioRelat i/o VideoRelat com la de la il·lustració. 
 
Termini de participació: 
 
El termini de presentació finalitza el dia 7 de desembre de 2015.  
Les obres s’han de fer arribar a la Unitat de Nous Projectes i Programes de Contingut 
Transversal per correu electrònic (nppct.dj@gencat.cat), a través de Dropbox o altres 
repositoris o bé en CD o DVD (c/ Aragó 332, 4ª planta, 08009 Barcelona). Juntament a les 
obres els/les participants han d’incloure el full d’acceptació de les bases i d’autorització de 
difusió de la seva obra. 
 
Aquesta activitat no és competitiva, per la qual cosa la participació en la mateixa no implica 
formar part de cap concurs. 


