CONCURS «ADOPTA UN ANIMAL DE CONTE»
Amb motiu del Dia Internacional del Llibre Infantil, l'OEPLI, i les seves seccions Consejo
General del Libro, Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT), Galtzagorri Elkartea i
Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil (Gálix ), amb el patrocini del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, convoca el concurs «Adopta un animal de conte».
PER PARTICIPAR-HI:
1. Poden participar-hi 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 llibre, que el participant hagi llegit, on un animal (real o fantàstic) tingui
un especial relleu a la historia.
3. Fer un dibuix d’aquest animal, tal com s’imagina. Es valorarà la originalitat per tant,
no s’ha de copiar possibles il·lustracions!
4. El dibuix haurà d’anar acompanyat d’un breu text explicant el motiu pel qual el
participant ha triat aquest animal de conte. Cada original tindrà un format de 15 x
10,5 cm. En un costat hi haurà el dibuix i a l’altre el breu text, manuscrit, explicant
el motiu pel qual l’hem triat.
5. En tots els treballs hi haurà de constar les dades d’identificació dels seus respectius
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 s’hi haurà de fer constar les dades del llibre del qual s’ha triat l’animal de
conte (títol del llibre, autor i editorial, com a mínim).

7. Els centres docents i les biblioteques, hauran de seleccionar un màxim de tres
treballs per curs, segons el seu bon criteri, i lliurar-los directament o enviar-los per
correu postal o per correu electrònic abans del dia 2 d’abril a les adreces següents,
en funció de la seva residència.

o Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil- ClijCAT. c/Mallorca, 272-274.
08037 Barcelona clijcat@clijcat.cat (àmbit lingüístic català - BALEARS,
CATALUNYA I PAÍS VALENCIÀ)
o Consejo General del Libro Infantil y Juvenil. c/Santiago Rusiñol, 8.28040
Madrid. secretaria@consejodellibro.org (àmbit lingüístic castellà)
o Galtzagorri Elkartea. Pza. Zemoriya, 25 bajo.
galtzagorri@galtzagorri.org (àmbit lingüístic èuscar)
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Donosti.

o Gálix. Centro de Emprendemento. Cidade da Cultura de Galicia. Monte
Gaiás, s/n. 15707 Santiago de Compostela. galix@galix.org (àmbit lingüístic
gallec)
8. S’estableix un premi per a cada una de les següents categories i àmbit lingüístic:
Primers lectors (1r, 2n y 3r de Primària)
Lectors avançats (4t, 5è i 6è de Primària)
Superlectors (1r i 2n de Secundària).
9. Cada premi estarà dotat amb un diploma i un lot de llibres per als premiats i la
entitat (centre docent o biblioteca) que presenti els treballs.
10. El Jurat qualificador estarà integrat per representants de cada una de les seccions
territorials de l’OEPLI.
11. El veredicte dels Jurats es coneixerà en el mes de maig i el lliurament dels premis
tindrà lloc a les seus de cada una de les seccions de l’OEPLI.
12. No es retornaran els originals als seus respectius autors i autores un cop fallat el
concurs. La OEPLI i les seves seccions podran utilitzar els dibuixos guanyadors en
diferents suports i usos relacionats amb el DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE
INFANTIL sense que això doni dret a cap tipus de retribució per als concursants i
serà imprescindible enviar la corresponent autorització dels pares/tutors per a la
seva reproducció i difusió a les pàgines web i xarxes socials de les entitats.
13. La presentació d’originals per al concurs suposa l’acceptació i conformitat amb les
presents bases.
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