Amb ocasió del DIA INTERNACIONAL DE LLIBRE INFANTIL, la Organitzación Española para
el Libro Infantil y Juvenil, amb el patrocini del Ministerio d'Educación, Cultura y Deporte,
convoca el concurs «Andersen avui».
PER PARTICIPAR:
1. Hi poden participar tots els lectors i lectores que estiguin cursant Primària o primer
cicle de Secundària, a través del seu centre docent o des de la biblioteca.
2. Escollir un personatge d'un dels contes d'Andersen que hagin llegit.
3. Fer un dibuix d'aquest personatge, tal com se l’imaginaria Andersen si estigués
escrivint el conte en l'actualitat. Es valorarà l'originalitat, per tant, no s’ha de
copiar!
4. El dibuix haurà d’anar acompanyat d’un breu text manuscrit, que no excedeixi els
140 caràcters (com si fos per a Twitter) on s’explicarà el motiu pel qual el
participant ha escollit el personatge i les seves característiques. El format del
treballs serà de 17 x 12 cm. (Adjuntem plantilla).
5. En tots els treballs hi haurà de constar les dades d'identificació dels autors: Nom i
cognoms, edat, any de naixement i curs escolar, així com el nom del professor/a o
bibliotecari/a, l'adreça i el telèfon del centre i un correu electrònic de contacte.
6. També hi hauran de constar les dades de llibre del que s’ha triat el personatge per
si aquest no coincideix amb el títol de l’obra.
7. Els centres docents i biblioteques, hauran de seleccionar un màxim de tres treballs
per categoria, segons el seu bon criteri, i lliurar-los directament o bé remetre'ls per
correu postal o per correu electrònic abans del dia 2 d'abril a les següents adreces,
en funció de la seva residència i/o àmbit lingüístic:
 Consejo General del Libro Infantil y Juvenil. c/ Santiago Rusiñol, 8. 28040
Madrid. secretaria@consejodellibro.org
 ClijCAT. Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. c/ Mallorca, 272-274.
08037 Barcelona clijcat@clijcat.cat
 Galtzagorri Elkartea. Pl. Zemoriya, 25 bj. 20013 Donosti.
galtzagorri@galtzagorri.eus
 Gálix. Centre de Emprendemento. Cidade dóna Cultura de Galícia.
Muntanya Gaiás, s/n. 15707 Santiago de Compostel·la. galix@galix.org
 OEPLI. concursodiainternacional@oepli.org
8. S'estableix un premi per a cadascuna de les següents categories i àmbit lingüístic:

 Primers lectors (1r, 2n i 3r de Primària)
 Lectors avançats (4t, 5è i 6è de Primària)
 Superlectors (1r i 2n de Secundària).
9. Cadascun dels premis estarà dotat amb un diploma i lot de llibres per als premiats i
l'entitat (biblioteca o centre docent) que presenti el treball.
10.

El jurat qualificador estarà integrat per representants de cadascuna de les seccions
de OEPLI.

11.

La veredicte del Jurat es farà públic em el mes de maig i el lliurament dels premis
s'organitzarà a través de les seccions de l'OEPLI.

12.

No seran retornats els originals als seus respectius autors i autores un cop fallat el
concurs. L'OEPLI podrà utilitzar els dibuixos guanyadors en diferents suports i usos
relacionats amb el DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL, prèvia
autorització dels pares/tutors, sense que això doni dret a cap retribució per als
concursants.

13.

La presentació d'originals al concurs suposa l'acceptació i conformitat amb les
presents.

Barcelona, febrer 2017

Escriu el text:

NOM i COGNOMS:
EDAT:

ANY DE NAIXEMENT:

NOM DEL PROFESSOR/BIBLIOTECARI:
NOM DEL CENTRE/BIBLIOTECA:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
EMAIL I TELÉFON DE CONTACTE:

CURS:

