
“PER NADAL, UN CONTE I UNA POSTAL” 2018 
Mostra de relats digitals dels centres penitenciaris 
 
“Per nadal, un conte i una postal” promou la creació 
d’AudioRelats, FotoRelats o VideoRelats (i postals) pensats 
com un regal de Nadal per les famílies, les amistats i pel 
públic en general.  
 
La convocatòria 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, vessant artística,...  

 
Participants:  
La convocatòria està dirigida a interns i internes dels centres penitenciaris de 
Catalunya.  
 
Modalitats: 
Es pot participar en dues modalitats:  
 
A) AudioRelats, FotoRelats, VideoRelats o Narratives Digitals creats a partir d’un 
text literari (poesia, conte, relat curt...), propi o alien, i que tingui un especial significat 
per l’autor/a. 
 
B) AudioRelats, FotoRelats, VideoRelats o Narratives Digitals + postal il·lustrada 
amb un dibuix, pintura, collage o altra creació artística original de l’ntern/a, que 
portarà un codi QR que enllaçarà amb el relat digital.  
 
Bases: 
1.- Els AudioRelats, FotoRelats, VideoRelats o Narratives Digitals podran ser de 
qualsevol gènere i temàtica lliure, no específicament nadalenca.  
 
2.- El text literari de base (poesia, conte, relat curt...) ha de ser breu, al voltant d’unes 
350-400 paraules, com a màxim. 
 
3.- No s’admetran obres que siguin només salutacions o felicitacions nadalenques, 
sinó que aquestes, en el cas que s’hi vulguin incloure, hauran d’anar al final del text 
de caràcter literari, tal com s’ha indicat.  
 
4.- Als AudioRelats s’haurà d’enregistrar al començament o al final, el títol de l’obra, 
el nom de l’autor/a i el nom del lector/a, o en el seu cas, el pseudònim. En el cas que 
es faci servir música de fons, també s’haurà d’esmentar el títol i l’intèrpret.  
 
5.- En el cas dels FotoRelats, VideoRelats i Narratives Digitals els crèdits finals han 

de recollir la següent informació:   

 

Text: nom de l’autor/a  

Locució: nom, o nom i cognoms del lector 

Música: nom i autor i tipus de llicència 

Imatges: autors i tipus de llicència 
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Llicència Creative Commons elegida per a l’obra 

 

En cas que no es vulgui fer constar el nom propi, es pot fer servir un 

pseudònim. 

 

6.- Tot el material utilitzat (fotografies, dibuixos, imatges, textos, música...) que no 
sigui propi ha d’estar degudament citat en els crèdits finals i estar sota una llicència 
Creative Commons que permeti la seva utilització.  

 

7.- En el cas de les postals, la il·lustració pot ser un dibuix, pintura, fotografia, 
composició, collage o qualsevol altre tècnica reproduïble en una impressió en paper. 
Haurà de ser original del/a participant i així ho farà constar signant l’obra.  
La composició gràfica ha de prendre com a mida de base el DIN A4 (297 x 210 mm) 
o DIN A5 (148 x 210 mm), en formato vertical o horitzontal. 
 
8.- Els/les participants hauran d’autoritzar la difusió de l’obra mitjançant la signatura 
d’un full d’acceptació de les bases i d’autorització de difusió, tant del relat digital 
(AudioRelats, FotoRelats, VideoRelats o Narratives Digitals) com de la obra gràfica 
que il·lustra la postal. 
 
9.- Els AudioRelats, FotoRelats, VideoRelats o Narratives Digitals autoritzats seran 
difosos a través del bloc AlfaDigital TIC i presó (www.alfadigital.info) 
 
10.- Els participants amb postals en rebran 6 unitats, reproduint la seva obra original 
i el codi QR corresponent amb les quals poder felicitar els seus amics i familiars. 
 
Termini de participació: 
El termini de presentació per participar amb postals + AudioRelats, FotoRelats, 
VideoRelats i/o Narratives Digitals finalitza el dia 20 de novembre de 2018 per tal de 
poder retornar als participants les postals impreses. 
 
En cas de fer-ho només amb AudioRelats, FotoRelats i/o VideoRelats el termini és el 
10 de desembre de 2018. 
 
Les obres audiovisuals i gràfiques s’han de remetre a la Unitat de Nous Projectes i 
Programes de Contingut Transversal per correu electrònic (nppct.dj@gencat.cat), a 
través de WeTransfer, Dropbox o altres repositoris o bé en CD o DVD (c/ Aragó 332, 
4ª planta, 08009 Barcelona). Els arxius han d’estar anomenats amb el nom i 
cognoms del participant.  
 
Les obres audiovisuals (AudioRelats, FotoRelats, VideoRelats o Narratives Digitals) 
es poden enviar en qualsevol format: wav, mp3, ogg, flv, mp4, avi...  
 
En cas de participar en la modalidad postal, s’haurà de remetre la reproducció 
fotogràfica de la il·lustració en format PDF (PDF/X), PNG o JPG en mida no superior 
a 5 Mb.  
 
Juntament amb l’obra s’ha d’incloure el full d’acceptació de les bases i d’autorització 
de difusió de la mateixa. 
 
Aquesta activitat no és competitiva, per la qual cosa la participació en la mateixa no 
implica formar part de cap concurs.  

http://www.alfadigital.info/
mailto:nppct.dj@gencat.cat

