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Per terra, mar i aire, les migracions 
són un fet natural i necessari  
pel planeta. Plantes i animals  
es desplacen per buscar menjar  
o reproduir-se. També els humans 
hem construït pobles i ciutats fruit 
dels moviments migratoris. Un viat-
ge que va iniciar-se a la prehistòria, 
i que ha donat lloc a noves cultures 
i civilitzacions. El nostre planeta, 
en constant moviment, es nodreix 
d’aquests viatges. 

Tots i totes som migrants. Fills i filles 
dels moviments migratoris. Qui no 
ha sentit la història dels avis que 
van trobar la seva llar lluny del lloc 
on van néixer? Migracions provoca-
des per les guerres o els desastres 
naturals, motivades per causes 
polítiques, econòmiques o socials, 
però també migracions desitjades 
per motius de feina o pel pur plaer 
de viure noves experiències a l’altra 
banda del món. La migració té tan-
tes cares com persones que la viuen 
i aquestes són les històries que 
ens agradaria trobar en els contes 
d’aquesta edició.

Reflexioneu amb els infants sobre  
la migració des d’una mirada amplia. 
Expliqueu-nos tot allò que ens 
regala la diversitat present a les 
aules, però proveu d’anar més enllà 
i convideu-los a compartir les seves 
pròpies vivències migratòries:  
un viatge, un canvi de poble  
o ciutat… Investigueu sobre les 
migracions familiars o les del seu 
entorn, els moviments migratoris 
en la història del poble o ciutat 
on viuen. Reflexioneu sobre la 
migració com a fet cultural, social 
o biològic. Per mirar de trencar els 
estigmes i prejudicis que sovint 
pesen sobre aquesta realitat i acollir 
la migració com quelcom que ens 
dóna l’oportunitat de ser millors 
ciutadans.



Idees 
per escriure contes 
sobre Migracions

Un fet natural... 
Endinseu-vos en 
el tema des del 
punt de vista més 
ampli, inspireu-vos 
en els moviments 
migratoris naturals: 
la Gran Migració 
a les planúries 
del Serengeti, els 
desplaçaments 
del salmó o la 
papallona Monarca, 
els viatges 
transoceànics de 
cigonyes i orenetes. 

Ja sabeu com és d’important fer un treball previ de reflexió sobre la temàtica abans d’escriure 
el vostre conte. Preparats per començar el viatge? Us proposem que busqueu idees a partir de...

Aquestes són algunes idees per escriure el vostre conte. Al web trobareu com sempre 
recursos per reflexionar, parlar i crear una història sobre migracions mereixedora del 

20è Premi Pilarín Bayés. 

Una notícia  
ben actual.  
Segons 
l’Organització 
Internacional per a 
les Migracions 272 
milions de persones 
havien deixat el 
seu país per fugir 
de violències, 
desastres naturals  
o per efectes  
del canvi climàtic, 
però també per 
estudiar, treballar 
o inventar-se 
una vida en lloc 
nou. Imagineu les 
històries que hi ha 
darrera els titulars, 
poseu nom a les 
persones refugiades 
i migrants i inventeu 
una historia a partir 
del seu viatge.

...o històric.  
Feu un repàs als 
moviments que 
han transformat 
la història de la 
humanitat. De 
l’expansió de 
l’Homo Sapiens 
des d’Àfrica a tots 
als racons del món, 
passant per la ruta 
de la seda a la de 
les espècies, a 
la Gran Migració 
a Amèrica que 
va desplaçar 50 
milions d’europeus.

Un viatge a la 
història familiar. 
Investigueu  
les històries de 
migració dels 
companys  
i companyes. 
Descobriu com  
i per què van venir  
a viure la mare  
i el pare de l’Aya 
a Catalunya, com 
recorda el país on 
va néixer en Nikolai, 
com va ser la vida 
dels avis de la 
Martina quan van 
migrar a Alemanya 
o com es van 
conèixer els besavis 
del Pol durant  
les migracions  
per causa de  
la Guerra Civil.



www.premipilarinbayes.org
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Temàtica:

Feu-nos arribar contes sobre migracions. Parleu-nos dels 
grans desplaçaments naturals i històrics, de les històries 
familiars, trenqueu amb els estigmes que pesen sobre la 
migració que omple els titulars dels diaris. Que els vostres 
contes ens facin viatjar arreu del planeta!

Participants:
Alumnes d’educació primària (6-12 anys)  

Data límit de lliurament d’originals: 
20 de febrer de 2023

Requisits: 

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

Al document feu constar el títol de l’obra i el pseudònim. 

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



Categories:

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

cicle mitjà
• 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
• 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:
Podeu presentar els contes a través del formulari que trobareu a: 
www.premipilarinbayes.org



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

Contes premiats:

Un jurat, format per infants i persones del món cultural i educatiu (veure 
web per a més detall), escollirà els 15 contes guanyadors: 5 per cada 
categoria. 

Vot popular. Entre els aproximadament 30 contes finalistes 
s’escollirà per vot popular, 3 contes (un de cada categoria) que 
passaran a formar part del recull de contes guanyadors escollits pel 
jurat. Els contes finalistes es publicaran al web la primera setmana 
d’abril i la votació es tancarà el 20 d’abril de 2023.

Els 18 contes premiats seran publicats en un llibre i il·lustrats per 
Pilarín Bayés. A més els guanyadors i guanyadores rebran:

• PREMIATS: un exemplar del llibre per a cada autor/a, un per  
al mestre o la mestra i un puzle commemoratiu del Premi il·lustrat  
per la Pilarín Bayés.

• ESCOLES DELS CONTES PREMIATS: una selecció de llibres. 
• ESCOLES PARTICIPANTS: el llibre dels contes guardonats.

Comunicació dels veredicte:

• El veredicte del jurat, així com el recompte final del vot popular,  
es farà públic el 23 d’abril de 2023 al web del premi.

• A finals d’abril totes les escoles rebran una notificació via mail 
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 festa que tindrà  
lloc a primers de juny per fer el lliurament dels premis als autors  
i autores dels contes guardonats.



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 reflexionar 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
2021 Contes del confinament
2022 Contes de la salut mental

Amb la col·laboració de:

CONTES DE VIVA VEU

Escolta els podcast dels 
Contes de la Salut mental

En col·laboració amb 
Catalunya Ràdio, els autors  
i autores dels contes de  
les dues darreres edicions  
van gravar els podcast dels 
seus relats guanyadors.  

Podeu escoltar-los  
a través del ivoox d’Obra  
Social Sant Joan de Déu  
i a través de l’aplicació  
de Catalunya Ràdio 
>

www.premipilarinbayes.org




