
“PER NADAL, UN CONTE” 
Mostra de relats digitals dels centres penitenciari s 
 

Aquesta activitat s’inscriu dintre del projecte DigiTale i pretén 
fomentar un ús significatiu de les TIC a l’àmbit penitenciari 
practicant i reforçant diverses competències (lectura, 
escriptura creativa, oralitat, programes d’edició de so i 
vídeo,...). Les obres finals ja sigui en format àudio o vídeo 
poden constituir un “regal” de Nadal pel fills o familiars dels 
participants, encara que s’evitarà les cartes personalitzades. 
Les obres generades, un cop degudament autoritzades pels 
autors/es, es penjaran en el bloc AlfaDigital: TIC i Presó per 
fer-ne difusió oberta. 
 
Dirigit a: interns/es que vulguin participar. 
 
Contingut: 
L’activitat  consisteix en l’enregistrament d’un conte, un relat 
curt o una poesia que tingui especial significat pel /per la 
participant. El text pot ser propi o alien. En aquest cas caldrà 
citar l’autor i títol de l’obra.  
 
Format: 
Es pot participar amb AudioRelats (enregistrament del text 
amb la veu de l’autor + música + efectes) o amb VideoRelats 
(incorporació d’imatges al format anterior) 

 
Bases: 
 
1.- El relat pot ser propi o literari. 
2.- L’extensió ha de ser breu, al voltant d’unes 350-400 paraules, com a màxim. 
3.- S’admeten dos tipus de format: àudio (AudioRelat) o vídeo (VideoRelats) 
4.- A l’àudio s’haurà d’indicar el nom de l’autor i el títol de l’obra en el cas que el text triat sigui literari, a 
més del nom del lector/a. En el cas que sigui original, l’autor/a ho farà constar citant el seu nom o nom i 
cognoms. També es pot participar sota pseudònim.  
5.- El gènere és lliure (poesia, narrativa, gènere fantàstic, humorístic, infantil, de terror...) i la temàtica no 
ha de ser necessàriament nadalenca. 
6.- Tot el material utilitzat (fotografies, dibuixos, imatges, textos,..) que no sigui propi ha d’estar 
degudament citat en els crèdits finals i estar sota llicència CC que permeti la seva utilització.  
7.- En el cas dels VideoRelats els crèdits finals han de recollir la següent informació:   
 

Text: nom de l’autor/a (i títol de l’obra si no és pròpia) 
Locució: nom, o nom i cognoms del lector 
Música: nom i autor i tipus de llicència 
Imatges: autors i tipus de llicència 
Projecte DigiTale 
Llicència Creative Commons elegida per a l’obra 
2015  

 
8.- Els participants hauran d’autoritzar la difusió de l’obra amb la signatura d’un full normalitzat. 
 
Termini de participació: 
El termini de presentació finalitza el dia 14 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. 


