
Vuitè premi
Pilarín Bayés
de contes
escrits
per nens i nenes

El Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya premiarà els
primers guanyadors de cada cicle (el grup
classe) amb una visita guiada a un espai na-
tural protegit.

El jurat
El jurat estarà presidit per Pilarín Bayés, i en
formaran part els escriptors Joaquim Carbó,
Meritxell Margarit i Jordi Albertí, la mestra i
escriptora Alegria Julià, els pedagogs Mont-
serrat Cabré i Lluís Vila Abadal, el Dr. Joan
Baqués, l’educador ambiental Gonçal Luna,
les filòlogues Mònica Estruch i Margarida Pla-
nes, el gestor cultural Víctor Cucurull, el cap
de l’Obra Social de Caixa Penedès Josep
Cortès, Trini Milan, del Departament d’Edu-
cació de la Generalitat de Catalunya, Puig-
graciós Villaronga, del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Ca-
talunya, i Eduard Fornés, editor.

Comunicació dels contes premiats
El veredicte del jurat es farà públic el dia 23
d’abril de 2011, i a finals de mes totes les es-
coles rebran una notificació amb el títol i el
pseudònim dels contes premiats. En aquesta
edició del premi, totes les comunicacions amb
l’escola es duran a terme mitjançant correus
electrònics. Es convocarà totes les escoles
participants a una gran festa que tindrà lloc a
finals del mes de maig per fer el lliurament dels
premis als autors dels contes guardonats.

RESUM DE LES BASES

Tema: els boscos
Participants: alumnes d’educació primària (6-12 anys)
Data límit de lliurament dʼoriginals: 18 de febrer de 2011
Requisits: un sol conte per nen (o classe en el cas del cicle
inicial), original, inèdit, mecanografiat i en català

Categories:
1. 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

2. cicle mitjà (8-10 anys)
un conte escrit individualment
2-3 fulls DIN A-4, per una cara, doble espai, cos 12

3. cicle superior (10-12 anys)
un conte escrit individualment
3-5 fulls DIN A-4, per una cara, doble espai, cos 12

Presentació dʼoriginals: dues còpies de cada conte
- en els contes: títol, pseudònim i categoria
- en un sobre tancat: nom i cognoms de l’autor, edat i curs
escolar; nom, adreça, telèfon, correu electrònic i codi del
centre escolar; nom i cognoms del mestre/a

- a l’exterior del sobre: títol, pseudònim i categoria

Adreça de recepció dʼoriginals:
- Editorial Mediterrània
C. Casp, 108, 8è – 08010 Barcelona
Tel. 93 218 34 58 / Fax 93 265 65 23
editorial@editorialmediterrania.cat

- A les oficines de Caixa Penedès, fent constar al sobre que
és per al Vuitè premi Pilarín Bayés / Caixa Penedès-Ofi-
cina 128, Barcelona.

Premi: els 15 contes premiats seran publicats en un llibre i
il·lustrats per la Pilarín
- Premiats: 10 exemplars del llibre dels contes guardonats
(i els de cicle inicial, un lot de llibres infantils)

- Escoles dels premiats: una selecció de 24 petites històries
- Escoles participants: el llibre dels contes guardonats.

Veredicte: es farà públic el 23 d’abril de 2011



Enguany, l’Editorial Mediterrània
convoca el Vuitè premi Pilarín Bayés
de contes escrits per nens i nenes.

Tema del concurs
El tema que proposem per a aquesta convocatòria
és ELS BOSCOS dins l’Any Internacional dels
Boscos que se celebra el 2011. Els contes poden
estar inspirats en l’ampli ventall d’elements que hi
fan referència: com a elements paisatgístics, com
a inspiració de llegendes, en relació amb la natu-
ralesa en general, etc.

A qui va dirigit el concurs?
La convocatòria es fa a través de l’escola i es diri-
geix a nens i nenes de primària (entre 6 i 12 anys).
Els/les mestres comunicaran les bases del con-
curs als nens i les nenes per, després de seguir el
procés d’elaboració dels treballs, recollir i enviar la
seva participació a l’Editorial. Confiem al mestre/a
la feina de preselecció dels textos, entenent que
els contes que no tractin el tema de la convocatò-
ria d’enguany o no compleixin els mínims i els mà-
xims de llargada quedaran fora de concurs.

Com es concursa?
Cada nen o nena podrà participar amb un sol
conte, original, inèdit, mecanografiat i escrit en
català. Els alumnes de cicle inicial, però, partici-
paran amb un sol conte col·lectiu escrit per tota la
classe. S’estableixen tres categories:

1. Alumnes de cicle inicial (6-8 anys). Presenta-
ran un sol conte escrit per tota la classe
dʼentre un i dos fulls DIN-A4, imprès per una
sola cara i a doble espai (es prendrà com a re-
ferència un tipus de lletra com la Times a un
cos de 12 punts).

2. Alumnes de cicle mitjà (8-10 anys). Partici-
paran individualment, amb un conte dʼentre
dos i tres fulls DIN-A4, imprès per una sola
cara i a doble espai (es prendrà com a refe-
rència un tipus de lletra com la Times a un cos
de 12 punts).

3. Alumnes de cicle superior (10-12 anys). Par-
ticiparan individualment, amb un conte
dʼentre tres i cinc fulls DIN-A4, imprès per
una sola cara i a doble espai (es prendrà com
a referència un tipus de lletra com la Times a
un cos de 12 punts).

Les escoles poden participar amb tants contes com
vulguin, sempre que reuneixin les bases del concurs.

La data límit de recepció d’originals serà el diven-
dres dia 18 de febrer de 2011. Els treballs s’hauran
de fer arribar a l’Editorial: c. Casp, 108, 8è, 08010
Barcelona.També es poden lliurar els originals a les
oficines de Caixa Penedès, fent constar en el sobre
que és per al Vuitè premi Pilarín Bayés / Caixa Pe-
nedès-Oficina 128, Barcelona. Cal enviar dues cò-
pies grapades de cada conte participant.

Els contes es presentaran sense el nom de l’autor.
A l’inici dels contes figurarà el títol, el pseudònim
adoptat i la categoria. Els treballs han d’anar acom-
panyats d’un sobre tancat que contingui les dades
personals del participant: nom, cognoms, edat, curs
escolar, i nom, adreça, telèfon, correu electrònic i
codi de l’escola, així com el nom i cognoms del
mestre/a que hagi realitzat el seguiment. En el cas
dels treballs realitzats per alumnes del cicle inicial,
les dades que constaran en el sobre tancat seran
les del mestre/a, juntament amb les de l’escola. En
tots els casos caldrà que sigui visible en el sobre el
títol de l’obra, el pseudònim de l’autor i la cate-
goria en la qual s’inscriu. Els contes que no con-
tinguin totes les dades demanades quedaran
automàticament desqualificats.

El premi
El jurat seleccionarà quinze contes guanyadors,
cinc per a cadascuna de les tres categories. Els
contes que resultin premiats seran publicats per
Editorial Mediterrània i il·lustrats per la Pilarín. Als
crèdits, hi apareixeran els noms i cognoms dels
autors dels textos publicats, així com la seva edat,
l’escola, la població i el/la mestre/a o coordina-
dor/a. També es farà esment de les altres escoles
que hagin participat en el Setè premi Pilarín
Bayés.

Els premiats obtindran 10 exemplars del seu conte
editat; les classes premiades del cicle inicial obtin-
dran un lot de llibres infantils publicats per l’Edi-
torial. Les escoles a les quals pertanyin els
guanyadors rebran una selecció de 24 petites his-
tòries. Totes les escoles que participin en el con-
curs rebran un exemplar del llibre dels contes
guardonats.


