ACTUALITAT | Redacció | Actualitzat el 04/10/2022 a les 06:00

T'agradaria convertir-te en creador
de contingut en català i emportar-te
premi?
[inicicentrareport]T'agradaria convertir-te en creador de contingut en català i a més emportarte premi? El concurs AMIC-Directes t'interessa. Te'n donem més detalls:
[nointext]
En què consisteix el concurs?
AMIC-Directes et dona l'oportunitat d'experimentar amb la creació de continguts de manera
segura amb l'ajuda de professionals. Per exemple, entre els mentors d'aquesta iniciativa hi
trobem creadors tan coneguts com Gal·la Martí, Norman López, Elia Periwinkle i el Berti, entre
altres.

@galeta #dúo con @Gal·la ? sonido original - Gal·la

Què s'ha de fer?
Primer has d'escollir entre la categoria que més t'agradi: actualitat o esports. Un cop fet has de
formar un equip de 3 a 5 persones. Junts haureu de fer un directe a través de Twitch o YouTube
sobre la categoria que hagueu triat.
Com ha ser ser el vídeo?
Perquè la gravació del directe sigui admesa, ha de complir aquestes normes:
El directe ha de ser 100% en català.
La duració és de mínim 20 minuts i màxim 30 minuts.
Almenys un de vosaltres ha de participar en el vídeo com a presentador.
L'enregistrament ha de ser en directe en un vídeo o en una emissió per una plataforma de
streaming com Twitch o YouTube.
No pot haver-hi postproducció, és a dir, una edició o modificació del contingut posterior a la gravació.
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Qui hi pot participar?
Alumnes de 3r i 4t d'ESO, Batxillerat i CFGM.
Com i fins quan hi puc participar?
Per participar-hi cal que et registris al web www.amicdirectes.cat. Allà també trobaràs més
informació sobre el concurs i les seves normes.
Ja et pots registrar i pots enviar el material a partir del 17 d'octubre i fins al 2 de desembre
d'aquest 2022.
Quins són els premis?
Hi ha diversos premis que van dels 1.200 fins als 400 euros. Pots trobar més info aquí.
Cal que tingui alguna experiència prèvia per participar-hi?
No! El més important és que tinguis ganes d'aprendre i mostrar el teu potencial. Si no has gravat
mai un directe no et preocupis, perquè des d'AMIC-Directes et formaran i donaran recursos
perquè puguis crear un contingut professional.
M'AGRADARIA APUNTAR-ME
[sensepubli2]
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