
 
 

Compartir un conte 
 
 
Algunes consideracions al voltant del lliurament dels apartats del conte: 
 
CALENDARI 
 

Redacció i lliurament del NUS del 24 de febrer al 17 de març per part dels grups que els 
pertoqui 

Redacció i lliurament del desenllaç del 4 al 29 d'abril per part dels grups que els pertoqui 

 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 
 

 Els arxius de text s’hauran d’enviar en format word (*.doc) o bé en format RTF 
(*.rtf) 

o La tramesa d’aquest documents hauria de complir les dates que 
consten al calendari de lliurament. 

 El tipus de lletra que empreu procurar que sigui Arial o bé Comic Sans, tamany 12 
 Les il·lustracions que feu les heu d’escannejar a uns 92 dpi i guardar-les en format 

*.jpg o en format *.gif. 
o Un cas pràctic: si s’escanneja un dibuix de la grandària d’un DIN A4 a 92 dpi 

al primer moment quan es guarda amb format *.jpg, el fitxer ocupa 
aproximadament 1,3 Mb.  

o Tanmateix, aquest mateix dibuix si l’obriu amb el programa Paint Shop i li 
dieu “Desar com” i li poseu un altre nom, conservant l’extensió *.jpg, veureu 
que el fitxer passa a ocupar uns 200 kb. 

 Els treballs que realitzeu els haureu d’enviar al correu-e del CRP Baix Llobregat-6 
(crp-baixllobregat6@serveis.xtec.es). 
Recordeu que el correu-e no deixa enviar adjuncions de més de 500 k. 

o Els dibuixos es poden desar en un CD-ROM i fer-ho arribar al CRP (sempre 
dins les dates previstes). 

o Penseu que un lliurament fora de temps (en el cas del NUS) pot fer anar 
malament l’altre grup. 

 Si teniu algun problema tècnic podeu adreçar-vos al coordinador d’informàtica del 
vostre centre o també podeu trucar al CRP (93 676 93 86) 
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TREBALL 
 

 Per als que participen en la versió text (Primària i ESO).  
o La llargada del text que presenteu pot ser variable, però us proposem que 

no sigui més curta d’un foli i més llarga de tres folis a doble espai. 
Tanmateix això resta al vostre criteri. 

o Poden realitzar un o dos dibuixos que complementin el text. 
 

 Per a Parvulari i si es considera oportú per a 1r de Cicle Inicial:  
o El treball es presentarà en forma de dibuix i amb una frase explicativa del 

mateix.  
o Proposem que feu de 3 a 5 dibuixos amb la seva corresponen frase. 

Aquesta podrà ser en forma manuscrita sota el dibuix o bé mitjançant un text 
en ordinador. 

o Les frases que escriguin els nens respectaran l’ortografia natural. 
o Seria bo també enviar en un arxiu, la frase ben escrita per tal de poder-la 

posar a sota el dibuix, o en una finestra emergent (quan es publiqui) 
o Caldria que els grups de 1r de Cicle Inicial que inicien el treball amb el 

NUS es posessin en contacte amb la seva parella de treball per quedar 
d’acord si realitzen un conte en forma de text o bé en realitzen en forma 
de dibuix. 
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