• A l’hora de presentar el conte i les seves il·lustracions caldrà lliurar conjuntament
la fitxa del conte escollit i l’enquesta d’avaluació de l’activitat (documents que es
faran arribar als centres participants). Aquest és un requisit indispensable per poder
participar en el concurs.
• S’enviaran per correu certificat o es lliuraran personalment a:
Centre UNESCO de Catalunya
Nàpols, 346
08025 Barcelona
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JURAT
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CRITERIS DE VALORACIÓ

9

PREMIS

• Un jurat format per experts en l’àmbit científic, literari, artístic i educatiu, escollirà
els 10 contes guanyadors del concurs.
• La decisió del jurat serà inapel·lable.

Es valorarà:
• El rigor científic amb què s’hagi escrit el conte. És important que la referència
que es faci al canvi climàtic tingui unes bases científiques sòlides del fenomen.
• La creativitat literària: originalitat i coherència en el desenvolupament de l’argument,
la creació de personatges i la descripció dels espais on transcorre l’acció.
• L’originalitat de les il·lustracions dels contes.
• La presentació de possibles accions que els alumnes puguin portar a la pràctica
integrades dins del mateix conte.
• El treball participatiu en la selecció del conte presentat al concurs.

El premi consistirà en un material o recurs educatiu per al centre escolar al voltant de
les energies renovables i un paquet de visita + taller al nou equipament CX MónNatura
Delta de l’Ebre de l’Obra Social CatalunyaCaixa per als alumnes de 6è de primària
de les escoles guanyadores.
A més, els 10 contes guanyadors seran publicats i distribuïts a totes les escoles
participants. La publicació restarà disponible en format electrònic a través d’Internet.

10 JORNADA DE LLIURAMENT DE PREMIS

En motiu del Dia Mundial del Medi Ambient es durà a terme a la Pedrera la jornada
de lliurament de premis a les 10 escoles guanyadores. Durant la jornada els autors
explicaran els relats guanyadors amb la projecció de les il·lustracions que els
acompanyen. Serà una jornada oberta a totes les escoles que hagin participat en el
concurs i a les famílies de l’alumnat. La jornada també restarà oberta a tothom que
hi vulgui participar. Els assistents rebran un exemplar de la publicació dels contes
guanyadors.

11 ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació al concurs implica l’acceptació de les bases.

Adreçat als alumnes
de 6è de primària
Inscripcions: de l’1 de setembre
i el 31 d’octubre a través de
www.unescocat.org/concurscontes

Proposem activitats
complementàries
per Sant Jordi
i el Dia Mundial del
Medi Ambient
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CONVOCATÒRIA

Presentar el canvi climàtic als més joves és quelcom complex. No només per la
pròpia complexitat del fenomen, sinó també pel seu abast global. Ara bé, cal cercar
els instruments i canals propis per donar a conèixer als nens i nenes d’avui aquest
repte ambiental global per tal que ja des de petits coneguin què és el canvi climàtic
i com podem contribuir a la mitigar-lo i també quines són les estratègies d’adaptació
que caldrà per fer front a les ja inevitables conseqüències del fenomen de
l’escalfament global.
L’Obra Social CatalunyaCaixa i el Centre UNESCO de Catalunya – Unescocat,
i amb el suport dels CESIRE de Ciències i de Llengua de la Generalitat de Catalunya,
proposen la realització d’un concurs de contes sobre el canvi climàtic adreçat a nens
i nenes de sisè de primària de totes les escoles catalanes. D’aquesta manera es vol
encoratjar l’alumnat a parlar del canvi climàtic a partir de la seva pròpia experiència
i del seu entorn més proper. El concurs, a més de posar de relleu el coneixement
científic, vol valorar la contribució literària i artística dels joves participants.
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PARTICIPANTS

• S’adreça a nens i nenes de sisè de primària de les escoles catalanes.
• S’acceptarà un màxim de 100 escoles.
• Per tal d’atendre la diversitat de l’alumnat es permet i s’incentiva que es presentin
contes fets per més d’una persona. Es poden formar grups on es treballi de forma
cooperativa per elaborar el conte i les il·lustracions.
• Cada escola podrà presentar un conte. Si l’escola té més d’una línia per curs caldrà
sel·leccionar-ne un d’entre els contes escrits per l’alumnat dels diferents grupsclasse de 6è. Es vol potenciar l’esperit crític i la participació de l’alumnat en un
projecte col·lectiu, i és per això que es convida les escoles a fer una selecció
participativa del conte que es presentarà al concurs.
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EL CONTE I COM TREBALLAR-HO

Es proposa la metodologia de treball següent:
• Dues sessions introductòries sobre el canvi climàtic. La primera sessió es
dedicarà a conèixer les idees prèvies sobre el canvi climàtic de l’alumnat a través de
noticies que prèviament hauran buscat al diari. A la segona es treballarà un power
point, que rebran tots els centres inscrits al concurs, que presentarà i clarificarà els
arguments científics del canvi climàtic, les seves causes i efectes i el nostre paper
com a ciutadans.
• Elaboració de contes i il·lustracions. A partir d’aquí, els mestres encoratjaran els
seus alumnes a escriure un conte sobre el canvi climàtic i a il·lustrar-lo. Durant
el procés de creació caldrà tenir en compte les fases següents: pluja d’idees,
planificació del text a partir de les idees inicials (personatges, acció, situació...),
redacció d’un esborrany, revisió i aportacions de noves idees, reelaboració i revisió
final i il·lustració del conte. Cal tenir present que l’estructura del conte parteixi
d’un inici que capti l’interès i un tancament que sorprengui al lector. El conte es
treballarà a l’aula o a casa, de forma individual o col·lectiva, depenent de la

planificació de cada escola. Finalment s’escollirà un conte per escola,
que es presentarà al concurs.
Durant tot el procés, els mestres comptaran amb suport tècnic a través del correu
electrònic sostenibilitat@unescocat.org o per via telefònica 934 589 595.
Els contes i il·lustracions han de ser originals i inèdits, fruit d’un treball escolar
i obtinguts a través de processos de construcció d’aprenentatges. Els contes han
de tenir una extensió d’entre 700 i 1000 paraules, un mínim de dues il·lustracions
i s’han d’escriure en llengua catalana.
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ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA

5

APLICACIÓ CURRICULAR

6

TERMINIS I INSCRIPCIONS

• Per Sant Jordi. Es proposa que l’escola prepari una exposició amb els contes
i il·lustracions elaborats per al concurs. Es pot organitzar una jornada on els autors
expliquin a la resta d’alumnes de l’escola el seu conte i on es presenti quin conte
ha escollit l’escola per participar en el concurs. La setmana abans de Sant Jordi
s’informarà a les escoles dels 10 contes guanyadors, de manera que es podrà
anunciar durant aquesta jornada.

Durant el procés del concurs es treballaran conceptes propis de les àrees de
coneixement del medi natural, social i cultural, àmbit de les llengües i l’educació
artística.
També es treballaran les competències bàsiques següents:
• Competència comunicativa: expressant idees i organitzant informacions de
manera eficaç i intel·ligible sobre espais, fets, problemes i fenòmens geogràfics,
històrics, socials, naturals i tecnològics. Comunicant a través de la creació
artística.
• Competència metodològica: utilitzant el pensament crític i creatiu per a l’anàlisi
de la informació, la resolució de problemes i la presa de decisions, incloent l’ús de
la tecnologia per a la recerca d’informació i les arts visuals.
• Competència personal: dissenyant i aplicant projectes individuals i col·lectius
de manera responsable i creativa.
• Competència de coneixement i interacció amb el món: interpretant i aplicant
el coneixement científic.
• Competència social i ciutadana: la interpretació i la creació suposa treball en equip
i contribueix a la sociabilització dels infants.

• Inscripcions: entre l’1 de setembre del 2011 i el 31 d’octubre del 2011 a través
del formulari (www.unescocat.org/concurscontes). La participació al concurs
és gratuïta.
• Els contes es lliuraran, fins al dia 15 de febrer del 2012, a través de l’escola
participant. Es lliurarà un sobre o paquet tancat amb una còpia en format digital
i una en paper, amb el nom de l’escola, el títol del conte i l’assumpte “Històries
del canvi climàtic. Concurs de contes il·lustrats”.

