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18è Premi Pilarín Bayés 
de contes escrits per nens i nenes

“Només vull sentir-te dir que al fi nal tot anirà bé” 
Doctor Prats

Aquest any hem viscut una experiència única. Amb 
l’escola tancada, els carrers buits i tothom con� nat a 
casa, els nens i les nenes d’arreu han vist passar la vida 
a través de la � nestra. 

Tres mesos que han capgirat el món i que, si bé 
molts han patit històries tristíssimes, també ha estat 
l’oportunitat per conviure amb la família, redescobrir 
els nostres barris i donar un respir a la natura. 

Veïns i veïnes que s’han ajudat, famílies i amics que 
s’han enyorat, boscos, mars i cels que s’han recuperat. 
Històries viscudes i compartides a través dels balcons 
o per videoconferència que, de ben segur, ens han 
transformat.

Expliqueu-nos contes del confi nament, anècdotes sobre el que 
heu viscut des de les vostres llars. Imagineu històries de l’altra punta 
del món, sota el mar o en una estació espacial. Feu-nos arribar 
contes sobre com la solidaritat, la paciència, la creativitat 
o l’esperança poden convertir-se en un súperpoder quan s’està 
tancat a casa.

“Només vull sentir-te dir que al fi nal tot anirà bé” 
Doctor Prats



Estudi 
Escoltem 
els infants
Descarregueu al web 
del Premi l’estudi 
que elaborem a 
partir dels contes 
participants. Una 
interessant eina per 
mestres i famílies 
per repensar coses 
a partir de les 
opinions dels infants.

Algunes idees abans 
d’escriure el conte... 

Cada llar és un món.  I el confi nament n’ha estat 

la prova. Analitzeu les diferències de com ha viscut cada familia 

i cada casa aquesta experiencia. Un munt de situacions 

i emocions viscudes que de ben segur podreu rescatar i fer 

una gran història.

La fi nestra indiscreta.            Els infants 

recordaran anècdotes del petit món                    que els ha 

envoltat estant a casa. Històries de bon veïnatge, retalls del 

carrer, del barri, de l’entorn i la realitat que es pot veure just 

al davant de casa us poden servir d’inspiració per escriure un 

gran conte.

Històries que travessen
la pantalla i el cor. Les notícies de la televisió, 

d’internet o les videconferències ens han portat a casa 

històries emocionants sobre la solidaritat, l’esforç 

o l’empatia. Feu un recull de com l’experiència ha 

transformat el món i inventeu el conte que us agradaria 

explicar sobre els valors del confi nament. 

Deixeu volar la imaginació i relateu-nos de maneres 
ben diferents aquesta experiència. L’originalitat de 
temàtiques fa molt més ric el Premi!



www.premipilarinbayes.org



El confinament
Temàtica:

El confinament ens han regalat històries de tota mena.  
Una experiència compartida, però viscuda de manera ben 
diferent a cada llar, a cada poble, a cada ciutat... Vivències 
úniques que han transformat les persones i el món. 
Volem saber com ha estat el confinament dels infants 
d’arreu!

BASES

18è Premi Pilarín Bayés 
de contes escrits per nens i nenes

Participants:
alumnes d’educació primària i d’educació especial (6-12 anys) 

Data límit de lliurament d’originals: 
19 de febrer de 2021

Requisits: 

Un sol conte per infant, grup o classe, original, inèdit, mecanografiat  
i en català. 

Hi ha de constar el títol de l’obra i el pseudònim. 

El jurat valorarà l’originalitat, la correcció i bona redacció dels textos. 
Recomanem que els contes arribin corregits respecte de l’ortografia, 
la sintaxi i el vocabulari.



Categories:

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

cicle mitjà (8-10 anys)
• un conte escrit individualment o col·lectiva, 

ja sigui entre tota la classe o en petits grups
• màxim 3 fulls DIN A-4
• doble espai
• cos 12

cicle superior (10-12 anys): 
• un conte escrit individualment o col·lectiva, 

ja sigui entre tota la classe o en petits grups
• màxim 4 fulls DIN A-4
• doble espai
• cos 12

educació especial (6-12 anys): 
• un conte escrit individualment o col·lectiva, 

ja sigui entre tota la classe o en petits grups
• màxim 4 fulls DIN A-4
• doble espai
• cos 12

Presentació d’originals:
A través del formulari que trobareu a: 
www.premipilarinbayes.org



Contes premiats:

Un jurat, format per diverses persones del món cultural i educatiu, 
escollirà els 20 contes guanyadors: 5 per cada categoria.
Els 20 contes premiats seran publicats en un llibre i il·lustrats per 
Pilarín Bayés.

A més, rebran com a premi:
• PREMIATS: un exemplar del llibre editat per a cada autor/a, 

un per al mestre o la mestra i un altre per a l’escola
• ESCOLES DELS PREMIATS: una selecció de llibres
• ESCOLES PARTICIPANTS: el llibre dels contes guardonats

Comunicació dels contes premiats:

• El veredicte del jurat es farà públic 
el 23 d’abril de 2021 i es publicarà 
al web del premi.

• A fi nals d’abril totes les escoles rebran una notifi cació amb el títol 
i el pseudònim dels contes premiats.

• Totes les comunicacions amb l’escola es duran a terme 
mitjançant correu electrònic.

• Es convocarà les escoles guanyadores a una gran festa que 
tindrà lloc a primers de juny per fer el lliurament dels premis 
als autors dels contes guardonats.

Podeu trobar més informació 
i descarregar les bases del premi a: 
www.premipilarinbayes.org



Amb la col·laboració de:

www.premipilarinbayes.org

El Premi neix l’any 2004 amb la 
voluntat d’homenatjar la il·lustradora 
Pilarin Bayés que encarna a la 
perfecció l’essència del Premi: 
estima pels contes i pels infants.
Cada any, proposem als infants 
de Catalunya el repte d’escriure un 
conte per fer-los refl exionar i treballar 
temàtiques al voltant dels valors, 
i fomentar la lectura i l’escriptura.

Edicions anteriors
2004 Contes de la Mediterrània
2005 Contes de llibres
2006 Contes de música
2007 Contes de festes
2008 Contes d’aigua
2009 Contes de l’Univers
2010 Contes d’aliments
2011 Contes de boscos
2012 Contes de la crisi
2013 Contes d’esport
2014 Contes de malalties
2015 Contes d’avis
2016 Contes de solidaritat
2017 Contes de jocs
2018 Contes per canviar el món
2019 Contes dels drets dels infants
2020 Contes de la diversitat

Escolta els 20 
contes sobre 
la Diversitat!
Aquest any hem viscut la festa de 
manera ben especial. Durant el 
confi nament, persones reconegudes del 
món de la cultura, la música 
o l’esport ens van llegir cada dia 
a través d’Instagram els vint contes 
guanyadors de la darrera edició. 
Recupera les divertides lectures 
a www.premipilarinbayes.org

Moltes gràcies 
a totes les 
persones que 
van fer possible 
aquesta festa 
virtual!


