Bases JURAT INFANTIL del XIX Premi Pilarín Bayés
Objecte de la convocatòria
En la Convenció sobre els drets de l'infant adoptada per l'Assemblea General de les Nacions
Unides, s’estableix que “l'infant té dret a expressar la seva opinió i que aquesta sigui tinguda
en compte en tots els assumptes que l'afectin.”
Aquesta convocatòria es realitza amb la finalitat d’incorporar la veu dels infants com a
membres del Jurat del Premi Pilarín Bayés. Un certamen en què els nens i les nenes, autors i
autores dels contes participants en cada edició, són els principals protagonistes.
Els infants escollits com a membres del jurat seran responsables de la selecció dels contes
guanyadors, el que implica:
-

Lectura dels 10 contes finalistes de cada categoria: educació especial, cicle incial, cicle
mitjà i cicle superior (març)
Selecció i votació dels 5 contes guanyadors de cada categoria: educació especial, cicle
incial, cicle mitjà i cicle superior (març)
Participació en la reunió final del jurat (finals de març-principis d’abril, data i lloc a
determinar)

Normes i requisits de participació
Poden optar a ser membre del Jurat del Premi Pilarín Bayés alumnes de centres educatius de
primària de tot Catalunya, a partir de 8 anys.
Poden participar també en aquesta convcatòria alumnes que hagin participat en la creació dels
contes presentats en la mateixa edició del Premi. En cas que, algun dels contes finalistes
pertanyi al centre educatiu de l’infant que hagi estat triat com a jurat, no participarà en la
selecció ni el seu vot no serà valid en la categoria en la qual estigui inscrit el conte.

Els nens i nenes interessats a formar part del Jurat hauran de:
1. Gravar un video de màxim 30 segons en els següents formats: MPEG, AVI, Windos
Media, MOV, MP4 o similars.
2. En el vídeo, l’infant haurà de respondre a una o a totes les següents preguntes:
a.
b.
c.
d.

Per què vols ser part del jurat del Premi Pilarín Bayés?
T’agrada llegir? Per què?
Quin és el teu conte o llibre preferit? Per què?
Què és el que més t’agrada del Premi Pilarín Bayés?

Es valorarà l’originalitat del video així com la claredat de les respostes.
3. Fer arribar el vídeo a l’adreça info@premipilarinbayes.org indicant en el text del mail:
a. El nom de l’infant
b. El nom del centre educatiu al que pertany i el curs
c. Nom, telèfon i email de contacte de la mare, pare o tutors legals de l’infant

Terminis de lliurament i resolució
S’aceptaran a la convocatòria tots els vídeos que arribin abans del 18 de març (es tindrà en
compte l’hora d’enviament de l’email).
L’equip del Premi Pilarin Bayés serà l’encarregat de seleccionar els dos infants que formaran
part del Jurat entre tots els vídeos rebuts. Es pot donar el cas que l’organització del Premi
amplii el nombre de membres del Jurat Infantil si així ho creu convenient.
El 25 de març es publicarà al web www.premipilarinbayes.org el nom i el vídeo* dels dos
infants escollits per ser membres del jurat.
La mare, pare o tutors dels participants triats hauran d’acceptar i signar el formulari de drets
d’imatge del menor que s’enviarà previament a l’anunci dels guanyadors per tal d’autoritzar la
participació de l’infant com a membre del Jurat.

Barcelona, 1 de gener de 2022

