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BABABABASES DEL PREMI PILARÍN BAYÉS 2016SES DEL PREMI PILARÍN BAYÉS 2016SES DEL PREMI PILARÍN BAYÉS 2016SES DEL PREMI PILARÍN BAYÉS 2016----2017201720172017    

 

L’Editorial Mediterrània i l’Obra Social Sant Joan de Déu convoquen el Premi Pilarín Bayés 2016-
2017 de contes escrits per nens i nenes i publiquen les bases que n’han de regular la seva 
participació.   
 
El fet de participar en el Premi implica l’acceptació d’aquestes bases. Els escrits que no 
compleixin aquestes condicions no seran admesos. El jurat, o en última instància, les entitats 
convocants, resoldran qualsevol circumstància no prevista. I podran fer ús sense limitacions 
dels drets d’explotació de les obres guanyadores. 
 
 

1. ObjectObjectObjectObjectiusiusiusius    del Premidel Premidel Premidel Premi  

 
El Premi té diversos objectius:  

- fomentar la creativitat en l’expressió escrita en català 
- reforçar les competències lingüístiques dels infants  
- incentivar l’hàbit de la lectura 
- fomentar el treball en valors i la reflexió sobre determinades temàtiques 

 

2.2.2.2. ParticipantsParticipantsParticipantsParticipants    

 

Alumnes d’educació primària (6-12 anys) de tot Catalunya 

3.3.3.3. TemaTemaTemaTema    

 

El Joc. Juguem per créixer 
 
Aquest any la temàtica del Premi és molt propera als infants. La vida infantil no pot entendre’s 
sense el joc perquè el joc és un element clau en el desenvolupament físic, social, intel·lectual i 
afectiu de qualsevol infant.  
 
>> Però... A què juguem? Juguem sols o amb algú? Incloem a tot el grup en els jocs que fem o 
sempre hi ha algú que en queda al marge? Juguem només per guanyar i ens enfadem quan no 
és així? Deixem també jugar aquell nen o nena que ens sembla que no és tan bo com 
nosaltres? Ocupen les pantalles bona part del nostre temps de joc? Sabem a què jugaven els 
nostres avis? És igual el joc d’ara que el de fa 50 anys? Teniu prou espais públics per al joc? 
 
>> La Declaració Universal dels Drets de la Infància reconeix el joc com un dret fonamental. 
Però hi ha moltes situacions i circumstàncies que fan que això no sigui possible: infants que 
viuen a països en situació de conflicte, nens i nenes que són mà d’obra barata i han de treballar 
des de ben petits en condicions molt dures, etc. 
 
>> En el joc es reflecteixen idees i valors, però també contravalors, prejudicis i estereotips. 
Joguines bèl·liques que reprodueixen actituds violentes. O joguines sexistes que reprodueixin 
models socials estereotipats. 
 
Igualment, el joc no és una activitat exclusiva dels infants. Com deia l’escriptor irlandès George 
Bernard Shaw:  no deixem de jugar perquè envellim, sinó que envellim perquè deixem de jugar. 
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4.4.4.4. Categories i característiquesCategories i característiquesCategories i característiquesCategories i característiques    

 
Es pot presentar un sol conte per nen o classe, original, inèdit, mecanografiat i en català. 
 

• cicle inicial (6-8 anys): un conte escrit per tota la classe, 1-2 fulls DIN A-4, per una cara, 
doble espai, cos 12 

• cicle mitjà (8-10 anys): un conte escrit individualment o de manera col·lectiva, 2-3 fulls 
DIN A-4, per una cara,doble espai, cos 12 

• cicle superior (10-12 anys): un conte escrit individualment o de manera col·lectiva, 3-5 
fulls DIN A-4, per una cara, doble espai, cos 12 

 
5.5.5.5. Presentació Presentació Presentació Presentació     

 

A través del formulari que trobareu a www.premipilarinbayes.org  
 

6.6.6.6. CalendariCalendariCalendariCalendari    

 

• Data límit de lliurament d’originals: 15 de febrer de 2017 

• El veredicte del jurat es farà públic el dia 23 d’abril de 2017 i es publicaran al web del 

Premi. 

• A finals del mes d’abril totes les escoles rebran una notificació amb el títol i el 
pseudònim dels contes premiats. Les comunicacions amb l’escola es duran a terme 
prioritàriament mitjançant correu electrònic. 

• Es convocarà les escoles guanyadores a una gran festa a final de curs per fer el 
lliurament dels premis als autors dels contes guardonats. 

 
 
 

7.7.7.7. PremisPremisPremisPremis    

 
Els 15 contes premiats seran publicats en un llibre il·lustrat per Pilarín Bayés. 
 
 

• Premiats: 10 exemplars del llibre dels contes guardonats, i pels del cicle inicial, un 
exemplar per a cada alumne/a de la classe guanyadora. I un lot de llibres per a la classe 
guanyadora en el cas de cicle inicial. 

• Escoles dels premiats: una selecció de llibres de l’Editorial Mediterrània 

• Escoles participants: el llibre dels contes guardonats i l’Estudi “Escoltem els infants” 
elaborat a partir dels contes presentats al Premi 

 
 

8.8.8.8. JuratJuratJuratJurat    

 

El jurat estarà presidit per Pilarín Bayés, i en formaran part unes 10 persones de l’àmbit 
educatiu i cultural.  
  
 


