
7è Concurs de podcast

Contes del Món
El concurs de contes radiofònics és una iniciativa oberta a les comuni-
tats educatives de parla catalana d'arreu del món. Gràcies als contistes 
de 6 a 99 anys que han participat en les darreres edicions, hem com-
provat com el conte radiofònic és una excel·lent eina per treballar 
l'expressió escrita, oral i plàstica, fomentar la lectura, facilitar l'acollida 
i les relacions interculturals, promoure l'aprenentatge significatiu i el 
desenvolupament de les competències bàsiques, així com per recupe-
rar la memòria a través d'històries tradicionals, populars o de creació 
pròpia que ens apropen a diferents realitats socials.

Gairebé 200 comunitats educatives han entès el concurs com una eina 
pedagògica que els permet potenciar els seus objectius curriculars. És 
per això que des de COMSOC - Comunicació Social, que portem des 
de l'any 2008 en el món de l'educomunicació, us animem a formalitzar 
la vostra inscripció abans del 20 de novembre del 2015 i provar l’expe-
riència.

Una vegada inscrits tindreu temps fins el 18 de març per enviar els 
contes en àudio, text i dibuix i així optareu al premi del certamen: 
formar part del setè llibre i disc de la iniciativa.

Organitza:

“M'han fet preguntes que no m'havien 
fet mai, em preguntaven paraules, res 
més. Hem parlat de coses diverses: 
tradicions, història de Romania,... Jo 
m'he sentit molt bé i m'ha agradat que 
ells hagin tingut curiositat per coses 
que no sabien.” 

“Ens sembla interesantíssim el 
concurs. En primer terme perquè és 
totalment participatiu, perquè té un 
aspecte col·laboratiu que a l'escola li 
interessa moltíssim treballar i perquè 
ens permet entrar de ple en el treball 
competencial.”

“Es nota que l'alumnat gaudeix d'allò 
que fa i a més la seva autoestima puja 
molt perquè es presenta als compan-
ys, es difon a l'escola, a través de la 
pàgina web, es dóna a conèixer a les 
famílies per a què escoltin aquest 
material.”

“Als més petits de casa els pot interes-
sar poder explicar les seves visions 
sobre allò que els preocupa. Temes 
com les diferències socials, injustícies 
provocades per estructures sòlides i 
incomprensibles de la nostra societat.”

Glòria Franquet, periodista

Rafel Pérez, mestre

Mariona Bassagaña, mestra

Dana Tudor, alumna
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La participació està oberta a les comunitats educatives de 
parla catalana del Planeta Terra, que poden participar a títol 
individual o col·lectiu amb els contes que desitgin.

Cada podcast haurà de ser un conte popular, tradicional o de 
creació pròpia que reflecteixi la cultura o la vida d'un poble.

La durada de l'àudio no podrà superar els 4 minuts.

Cada conte participant s’haurà d’il·lustrar amb un dibuix 
representatiu de la història.

L'enviament del conte s'ha de realitzar a través del formulari 
que trobareu a la web www.contesdelmon.org abans del 18 
de març del 2016.

Tots els contes participants que respectin les bases es publi-
caran a la web,els emetran ràdios amigues, i podran formar 
part del repertori dels espectacles que impulsa l'organització.

A través d’un jurat i d’una votació popular s’escolliran els 24 
contes finalistes. En aquest concurs no hi ha guanyadors 
perquè tothom que hi participa ja està guanyant.

El 23 d'abril del 2016 anunciarem els relats que formaran part 
del setè llibre i disc de la iniciativa.

Més informació a
Telèfon: 717 70 58 67
Email: info@comsoc.cat
Web: www.comsoc.cat

inscripcions
Cal inscriure's abans del 20 de novembre del 2015 a través de la plana 
web www.contesdelmon.org clica al  menú Participar / Inscripció i intro-
dueix les teves dades.

Aportant 50e Inscripció a títol col·lectiu
Conte/s online a la web + diploma
participant + enviament a domicili.

Aportant 65e Inscripció a títol col·lectiu + 6è llibre-cd
Conte/s online a la web + diploma parti-
cipant + 6è llibre i disc dels Contes del 
Món + enviament a domicili.

Aportant 120e Inscripció a títol col·lectiu + col·lecció 
llibre-cd a un preu especial
Conte/s online a la web + diploma parti-
cipant + col·lecció de sis llibres i discs 
dels Contes del Món + enviament a 
domicili.

L'aportació és imprescindible per poder convocar aquest certamen 
autogestionat que no depen de cap subvenció pública.


