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BASES DEL PREMI PILARÍN BAYÉS 2017-2018 
 
L’Editorial Mediterrània i l’Obra Social Sant Joan de Déu convoquen el Premi Pilarín 
Bayés 2017-2018 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. Objectius del Premi  

 

El Premi té diversos objectius:  
 

 estimular la creativitat en l’expressió escrita en català 

 fomentar la lectura i apropar els llibres als infants  

 fomentar el treball en valors i la reflexió sobre determinades temàtiques 

 

2. Participants 

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

3. Tema 

 
Idees per canviar el món 
 
Aquest any la temàtica que us proposem ens porta a una reflexió: ens agrada el món 
en què vivim? Quines coses ens agradaria canviar? Què podem fer perquè aquest canvi 
sigui real? 
 
Us proposem pensar en coses concretes, en invents que es podrien fabricar o en 
accions que podem dur a terme al nostre entorn. Accions de molts o de pocs, senzilles 
o complicades. En l’àmbit de les desigualtats, l’atenció als més vulnerables, el medi 
ambient, les relacions internacionals, etc...  
 
Per exemple: 
 

- Si sabem que l’àvia del 3r viu sola i li costa sortir de casa, per què no li portem 
el pa quan baixem al matí a comprar-lo? 

- Si sabem que hi ha persones que dormen al carrer i que a l’hivern passen fred, 
per què no fabricar una manta que prement un botó s’escalfi i doni calor? 
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Amb aquesta proposta, us convidem a reflexionar, debatre i construir una idea que 
contribueixi a fer una societat més amable per a tothom.  
 
Perquè com deia el Capità Enciam fa més de 20 anys... els petits canvis són poderosos! 

 

4. Categories i característiques 
 
Es pot presentar un sol conte per nen o classe, original, inèdit, mecanografiat i en català. Hi ha 
de constar el títol de l’obra i el pseudònim. El jurat valorarà la correcció i bona redacció dels 
textos.  
 

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

CELEBREM ELS 15 ANYS AMB BONES IDEES!!! 
 

Per celebrar el 15è aniversari del Premi, us volem proposar una altra manera de 
participar-hi.  Si teniu una bona Idea per canviar el món expliqueu-nos-la en un vídeo 
de 30” de durada. Perquè les millors idees també tindran premi! 
 
Al Racó del professorat del web trobareu pautes i consells per a l’elaboració dels 
vídeos. 
 
Els vídeos també seran valorats pel nostre jurat i premiats. Les tres millors idees seran 
produïdes com a vídeos animats.  
 
Envieu-nos els vídeos a info@premipilarinbayes.org  

 
 

5. Presentació  

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

 

6. Calendari 
 

 Data límit de lliurament d’originals: 21 de febrer de 2018 

 El veredicte del jurat es farà públic el dia 23 d’abril de 2018 i es publicaran al 
web del Premi. 

mailto:info@premipilarinbayes.org
http://www.premipilarinbayes.org/
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 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. Premis 

 
Un jurat, format per diverses persones del món cultural i educatiu (veure punt 8), 
escollirà els contes guanyadors: 5 per cada categoria. 
Premi: els contes premiats seran il·lustrats per Pilarín Bayés i publicats en un llibre. 
A més, rebran com a premi: 
• Premiats: un exemplar del llibre del premi per a cada autor/a, un per al mestre 
o la mestra i un per a l’escola 
• Escoles dels premiats: una selecció de llibres 
• Escoles participants: el llibre dels contes guardonats 
 
 

 

8. Jurat 
 

El jurat estarà presidit per Pilarín Bayés, i en formen part: 
 
Jordi Albertí, Diana Casellas, Bruno Cesena, Víctor Cucurull, Mònica Estruch, Eduard 
Fornés, Alegria Julià, Gonçal Luna, Meritxell Margarit, Laura Mateu, Marta Pomés, 
Diana Riba, Laura Rubio, Mercè Ubach. 
 


