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PROJECTE CREACIÓ CULTURAL CASTELLÓ SOM CULTURA 

 
 
Per tal de fomentar l’activitat creativa al poble de Castelló, l‘Ajuntament convoca un projecte de 
participació amb el que pretén donar suport als treballadors i les treballadores del sector cultural i 
educatiu de la localitat, a la vegada que donar resposta a les necessitats de foment de l’activitat 
plàstica i creativa a les llars durant aquest confinament.  
 
Dirigit a:  

 Artistes plàstics. 

 Músics o acadèmies /escoles de música. 

 Monitors de temps lliure. 

 Acadèmies d’idiomes. 

 Escoles de temps lliure. 

 Escriptors/poetes. 

 Fotògrafs. 

 Dissenyadors/es gràfics. 

 Arquitectes. 

 Mediadors/es culturals, educadors/es. 

 

Requisits:  

 Les persones que vullguen participar en la proposta hauran d’estar donats d’alta com a 

autònoms o tindre capacitat legal per a facturar. 

 Les persones participants podran presentar fins a un màxim de 3 tallers. 

 

Objecte de la convocatòria:  
Creació  d’un vídeo d’una durada entre 10 i 15 minuts en el que es propose un taller o activitat 
creativa que els i les castelloneres puguen realitzar a les seues llars. El taller creatiu haurà d’estar 
relacionat amb les arts plàstiques o visuals, les audiovisuals o l’escriptura creativa.  
Per a la selecció dels projectes es prioritzaran els següents aspectes:  

 Originalitat del projecte. 

 Durada entre 10 i 15 minuts . 

 Qualitat de la proposta. 

 Materials d’ús habitual o freqüent a les llars o accessibles amb facilitat. 

 Activitats que estimulen la creativitat i la imaginació. 
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Els vídeos hauran d’anar dirigits a un dels següents públics:  

 Infantil (3-5 anys). 

 Primària (6-8 / 9-12). 

 Educació secundària (13-16). 

 Públic adult (+16). 

 Públic familiar. 

Selecció dels projectes  
En la selecció de tallers creatius es tindrà en compte la pluralitat de públics i la varietat d’autors.  
Per a participar en el projecte i valorar la proposta, pots envia al correu electrònic 
animadorsociocultural@villanuevadecastellon.es  la següent informació:  
 

 Descripció de la proposta (no més de 10 línies) en format Word o Pdf. 

 Públic al que va dirigit. 

 Nom i cognoms de l’autor/a i telèfon de contacte. 

El termini per rebre projectes estarà obert fins el dijous 30 d’abril A les 17.00 h, hora local, una 
vegada feta la selecció el procés es pot reobrir de forma indefinida fins que l’Ajuntament 
considere que la situació es normalitza.  
Notificada l’acceptació del projecte l’autor/a tindrà un màxim d’1 setmana per a presentar el 
vídeo, passat aquest termini es considerarà que no vol formar part del projecte i no rebrà els 
honoraris estipulats.  
 
Presentació del projecte 
Els vídeos hauran d’entregar-se muntats en format MPEG-4 (o MP4), MOV, AVI i WMV MOV. El 
vídeo anirà acompanyat amb un document en Word en el que s’explicarà breument en que 
consisteix el taller, els materials necessaris, el públic al que va dirigit i una breu biografia (2 línies) 
de l’autor. amb un text introductori que explique breument en que consisteix el taller, els 
materials necessaris i el públic principal al que va dirigit.  
 
Pressupost i honoraris 
L’ajuntament de Castelló posa a disposició del projecte un pressupost mínim de 4.000 € ampliables 
depenent del número de projectes rebuts. Cadascun dels tallers seleccionats rebrà com a 
compensació econòmica 300 € (IVA inclòs). 
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