BASES DO CONCURSO DE
NARRATIVA SONORA
OUVEA O LOBO . 1.ª Edición
Co fin de fomentar a creación literaria e a narrativa
sonora, e contribuír a mellorar as competencias e
habilidades do alumnado, un grupo de creadores de
distintas disciplinas artísticas co apoio da iniciativa
Aulas Galega convoca a 1.ª edición da actividade de
narración breve Ouvea o Lobo.
A partir da ilustración dun artista e duns sons, os
participantes teñen que desenvolver un texto de ficción
de 600 palabras (equivalente a uns 3-5 minutos de
locución).
Os mellores textos serán locutados por narradores da
escena teatral galega e distribuídos na web
aulasgalegas.org e nas redes sociais para lle dar
presenza e relevancia aos escritores noveis que
participen nesta actividade.
NORMAS XERAIS:
1. Poden participar na actividade escolares de Primaria,
ESO, Bacharelato ou FP que o desexen nados desde o
1-1-2002.
2. A participación será individual.
3. O idioma utilizado será o galego.
4. O texto non deberá superar as 600 palabras.
5. Non se admitirá máis de un orixinal por participante.
6.Os textos deberán ser orixinais e inéditos, e ter
algunha relación coas imaxes, sons e ilustracións que
se publicarán co motivo da presente actividade.
7. Cada participante asume baixo a súa
responsabilidade a autoría do texto de xeito que os
dereitos desta non estean comprometidos de
ningún xeito, ni pendentes de fallo en ningunha
outra actividade literaria.

8. Polo feito de participar, o autor ou autora cede
expresamente os dereitos da obra presentada para a súa
adaptación, e publicación co fin de divulgación cultural e,
de ser o caso, tamén para a súa locución.
FORMAS DE ENTREGA
1.O texto entregarase por correo electrónico dirixido o
enderezo ouveaolobo@gmail.com.
2. O texto creado será enviado nun único arquivo en
formato Word, Open Oﬃce ou Libre Office. No caso de
achegar algún son o formato será mp3.
3. O nome do arquivo será o pseudónimo do autor e o
nome da actividade Ex: Escornabois_ ouveaolobo.doc.
4. No correo electrónico deben aparecer as seguintes
informacións:
- Nome, apelidos e idade da persoa participante.
- Pseudónimo
- Debuxos utilizados para inspirar o relato
- Nivel de estudos e centro de ensino no que os cursa.
- Enderezo de correo electrónico de contacto.
- No mesmo e-mail achegarase a autorización asinada da
persoa titora para a participación na actividade. A
autorización axustarase en contido e deseño ao modelo
incluído como Anexo nestas bases.

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE
1- Publícanse en aulasgalegas.org un conxunto de imaxes
e sons que deberán ser utilizados para a construción dun
texto.
2- O prazo de envío dos textos finaliza 30 días despois de
publicar as imaxes en aulasgalegas.org onde aparecerá
publicado como post resaltado.

3.-Unha vez recompilados todos os textos, enviarase ao
comité de avaliación para unha primeira valoración.
unicamente co pseudónimo para preservar o anonimato.
4.- Unha vez validados os textos publicaranse unha
selección dos mesmos en aulasgalegas.org para que os
lectores poidan puntuar e valorar os textos durante unha
semana.
5- Posteriormente, o comité de avaliación, escollerá
un máximo de 4 textos para ser sonorizados e
convertidos en podcast. Dita sonorización pode
implicar unha modificación parcial do texto orixinal.
para poder adaptalo ao formato sonoro.
6- Finalmente publicaranse en aulasgalegas.org e
nas redes os podcast dos textos sonorizados.

DISPOSICIÓN FINAL

A participación na actividade Ouvea o Lobo supón a
aceptación destas bases na súa integridade, así como
de todas aquelas decisións que puidese tomar o
Comité de Avaliación, co fin de interpretar ou resolver
as cuestións non recollidas nestas. As decisións do
Comité de Avaliación serán inapelables.

ANEXO:
AUTORIZACIÓN PARA A REPRODUCIÓN PUBLICACIÓN DA ACTIVIDADE
OUVEA O LOBO
Nome e apelidos:
_______________
Idade:
Nome dos pais ou representantes legais:
Nai:
Pai:

De acordo co establecido na normativa vixente en materia de Protección de Datos de Carácter
Persoal, informámoslle de que para poder tramitar a inscrición no concurso Ouvea o Lobo de
narrativa oral, necesitamos o seu consentimento expreso para:
Que os seus datos persoais e os do menor sexan empregados para a correcta xestión da
actividade na que se inscribe, así como tamén para a xestión administrativa derivada da
actividade. Nin os seus datos nin os do menor serán cedidos a terceiros, agás que exista
unha obriga legal.
Que a imaxe do menor ao seu cargo sexa utilizada en fotografía e/ou vídeos co fin
de promocionar a actividade desenvolvida, tanto na páxina aulasgalegas.org como
nas súas redes sociais, no perfil aberto en Facebook, lnstagram e Twitter co nome
Ouvea o lobo ou Aulas Galegas e/ou en publicacións que se poidan efectuar en
medios de comunicación sobre a actividade Ouvea o lobo.
Por favor marque a opción que se axuste ás súas preferencias:
Si, dou o meu consentimento para que se publiquen imaxes e/ou vídeos, nos que poida
aparecer o meu fillo/a ou menor tutelado a través das devanditas canles.
Non dou o meu consentimento para que se publiquen imaxes e/ou vídeos, nos que
poida aparecer o meu fillo/a ou menor tutelado a través das devanditas canles.
Aulas Galegas infórmao de que en calquera momento vostede ten dereito a acceder, rectificar
ou suprimir os seus datos e/ou os do menor de imaxes, vídeos e/ou podcast mediante
comunicación dirixida ao enderezo de e-mail ouveaolobo@gmail.com sen que isto anule a
lexitimación dos tratamentos que se efectuaron dende que se outorgou o consentimento ata a
data en que se presenta a retirada.
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