DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE INFANTIL 2014

CONCURS

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 aquest concurs per
celebrar el naixement de Hans Christian Andersen, el primer autor que va escriure
pensant en els lectors infantils.

Hans Christian Andersen, enamorat del nostre país com narren les seves memòries,
ens va visitar fa més de cent anys. Llavors la nostra terra era molt diferent a com la

veuria si ens visités avui. Per això, proposem als nois i noies crear una targeta postal
en la que mostrin:
•

d'una banda, un espai, un monument, una escultura, un paisatge... de la
localitat on viuen.

•

de l'altra, un breu text convidant a Andersen a visitar-lo, explicant-li el motiu
pel qual l'han triat.

Tots els nens i nenes que vulguin participar en aquest concurs, a través del seu centre
docent, podran fer-ho d'acord amb les següents bases:

BASES
PRIMERA. El tema serà "CONVIDA HANS CHRISTIAN ANDERSEN...". Podran participar a
través dels respectius centres docents tots aquells nois i noies que ho desitgin i

estiguin cursant Primària o primer cicle de Secundària.

SEGONA. El text i la imatge han de ser originals, no publicats amb anterioritat en cap
suport físic o digital. Per a això s'estableixen les següents condicions de participació:

• Cada original, ha de contenir una imatge de 15 x 10,5 cm per un costat i
per l'altre un breu text, manuscrit, en castellà, català, èuscara o gallec,

convidant a l'escriptor a visitar-lo i explicant-li el motiu pel qual s’ha escollit.

• Els centres docents, hauran de seleccionar un màxim de tres treballs per
curs, segons el seu bon criteri, i enviar-los per correu postal abans del dia 2
d'abril, EN FUNCIÓ DE LA SEVA RESIDÈNCIA, a l’adreça: corresponent:
- Consejo General del Libro Infantil y Juvenil. c/ Santiago Rusiñol, 8. 28040

Madrid.

- Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil-ClijCAT. c/ Mallorca, 272-274

1a. 08037 Barcelona.

- Galtzagorri Elkartea . Pza Zemoriya , 25 bajos. 20013 Donosti.
- Galix. Centre de Emprendemento Creativo de Galícia. Cidade da Cultura.

Monte Gaiás, s/n. 15707 Santiago de Compostela.
• En tots els treballs hi haurà de constar les dades d'identificació dels seus
respectius autors: Nom i cognoms, any de naixement, curs escolar, domicili i
telèfon, així com el nom, adreça i telèfon del centre en el qual estan cursant
els estudis.

TERCERA. S'estableix un premi per a cadascuna de les següents categories i àmbit
lingüístic :

• Primers lectors (1r i 2n de Primària)
• Lectors avançats (3r, 4t i 5è de Primària)

• Superlectors (6è de Primària , 1r i 2n de Secundària)
Cadascun dels premis estarà dotat amb un diploma i un lot de llibres per al premiat i
un altre per al centre docent.

QUARTA. El jurat qualificador estarà integrat per representants de cadascuna de les
seccions de OEPLI .
CINQUENA. Els guanyadors dels premis en faran públics en el mes de juny i els
lliuraments es portaran a terme en els àmbits de les seccions de l’OEPLI.
SISENA. No es retornaran els treballs i l' OEPLI i les seves seccions podran utilitzar-los

en diferents suports i usos relacionats amb el DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE
INFANTIL, sense que això doni dret a cap retribució per als concursants.
SETENA. La presentació d'originals al concurs suposa l'acceptació i conformitat amb
les presents bases .

Barcelona, març de 2014

