
La Delegació Territorial a Lleida de la Federació d’Associacions de 
Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) i l’Observatori Lleida Pantalles, 
convidem els joves de Lleida a participar en aquesta primera mostra de 
videocàpsules “Com ho veig?” per tal que ens facin arribar a través d’un curt 
vídeo, com veuen la relació que tenen amb els dispositius mòbils i aparells 
digitals que habitualment fan anar, així com la de les persones que els 
envolten. 

El que es mostri en aquests vídeos es pot reflectir des d’una vessant 
crítica, irònica,humorística, de denúncia..., el que creuen que els ofereix, 
condiciona, o pren l’ús de les tauletes, mòbils i plataformes digitals en el dia a 
dia. Aquesta mirada es pot estendre també al món dels amics o familiars  
adults. 

Alguns d’aquests curts es visualitzaran a la Jornada “Entorns 
familiars i dispositius mòbils” adreçada a joves, adults, famílies i educadors 
que tindrà lloc el dissabte 21 d’abril de 2018 a Lleida.  

Caldrà tenir en compte els criteris següents: 

	

 
BASES 
 
PRIMERA. Podran participar-hi joves entre 11 i 18 anys dels centres educatius de les terres de 
Lleida. La participació podrà ser individual o col·lectiva preferentment amb la col·laboració del 
centre educatiu o AMPA. 
 
SEGONA. Les obres hauran de ser originals i propietat de la persona o persones que les 
presentin a la mostra. Els participants seran els únics responsables davant de qualsevol 
reclamació que pugui sorgir per part de tercers o qualsevol entitat de gestió de drets. La 
FaPaC-Lleida i l’Observatori Lleida Pantalles no es faran responsables del contingut de les 
obres que es presentin. 
 
TERCERA. Els autors autoritzen explícitament a la FaPaC-Lleida i l’Observatori Lleida 
Pantalles perquè reprodueixin en públic qualsevol de les seves obres, totalment o parcial, 
especialment a la Jornada “Entorns familiars i dispositius mòbils” que se celebrarà el 
dissabte 21 d’abril de 2018 a Lleida. També perquè, en el cas de ser seleccionades, romanguin 
penjades a les pàgines i xarxes de les entitats organitzadores d’aquesta Jornada. 
 
QUARTA. L'extensió d’aquestes videocàpsules no excedirà en cap cas els 3 minuts i el seu 
format de producció serà domèstic. La gravació dels vídeos es podrà realitzar amb qualsevol 
dispositiu i podran presentar-se en format mov, mpg, avi, etc. 

CINQUENA. Els arxius resultants d’aquestes videocàpsules s'hauran de remetre a 
l’Observatori Lleida Pantalles abans del dissabte 31 de març de l'any 2018. 

Es poden fer arribar a través del correu electrònic: lleidapantalles@lleida.org 

Cal que cada videocàpsula vagi acompanyada d’una  referència on hi constin les següents 
dades: nom i cognoms dels participants, curs i centre educatiu. 
 
SISENA. Una comissió integrada per membres de l’organització de la Jornada “Entorns 
familiars i dispositius mòbils” que se celebrarà el dissabte 21 d’abril de 2018 a Lleida, 
seleccionarà les videocàpsules que consideri més adients i que es reproduiran davant el públic 
assistent a  la Jornada. 
 
SETENA. Entre els vídeos seleccionats es repartiran diversos vals d’estada en algun dels 
albergs de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT). 
 
VUITENA. La participació en aquesta mostra implica l'acceptació de les presents bases. 

Per a qualsevol consulta, cal posar-se en contacte a la següent adreça: 
mailto:mlleidapantalles@lleida.org 

	

	


