CONCURS DE CONTES
Per fi un conte per a tots!
BASES DEL CONCURS
La Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral –FEPCCAT-, convoca el 1er
concurs de contes amb el suport de la Diputació de Lleida i el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
QUE VOLEM FER
Un conte accessible a tota la infància, integrador i inclusiu, que a més de ser una
excel·lent eina pedagògica, sigui un molt bon recurs per compartir moments en família
i introduir els més menuts al món de la lectura.
A través d'aquest llibre, volem estimular els sentits de grans i petits, i oferir la
possibilitat que de ben petits puguin introduir-se, de primera mà, a l'existència dels
diferents sistemes de comunicació, els quals despertaran la curiositat d'uns i obriran
un món de possibilitats a altres.
Cada conte estarà redactat:
•
•
•
•
•

En Català-Anglès
En Castellà-Anglès
En Braille
En pictogrames
I inclourà: Il·lustracions exclusives, CD àudio-conte multi-lingüe i alguns
objectes tangibles (els quals incorporaran nois i noies, usuaris de les entitats de
FEPCCAT).

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
No existeix cap condició que limiti la participació en aquest concurs.
Tanmateix, els participants declaren acceptar la integritat d’aquestes bases.
CARACTERÍSTIQUES DELS CONTES
Es tracta d’escriure un conte, que vagi dirigit al públic infantil en general i que respecti
els següents criteris:
•
•
•
•
•
•

Temàtica: Lliure i original (no s’acceptaran adaptacions). Pàgines: 2 / Din A4
Font: Arial
Interlineat: simple i marges normals
Mida Font: 11pt
Límit paraules: 1000 ( mínim 700)
Límit caràcters: 4000 (sense tenir en compte els espais)

A més del conte, es valorarà molt positivament:
•
•
•
•

Que almenys un dels seus protagonistes tingui alguna discapacitat.
Els contes han de tenir com a objectiu: promoure i impulsar el màxim nombre de valors
possibles com el respecte, la humilitat, la igualtat, l’amistat, la dignitat, la generositat....
Cada conte podrà tenir un o més autors i/o autores, essent un màxim de 5 persones.
Es podran presentar fins a un màxim de dos contes per autor o autora o per conjunt
d’autors i/o autores. En el cas de presentar-se com una entitat, es podran presentar un
màxim de 4 contes per entitat.
Els contes es presentaran escrits en llengua catalana o en llengua castellana. Com
arxiu de text, Word o Office, per
correu electrònic a la següent adreça:
participacio@fepccat.org, indicant a l’assumpte “Concurs de contes + el títol ” i al cos:
el nom i cognoms de l’autor/a o dels autors/res, NIF, NIE o núm. de passaport, la
població i adreça postal, un telèfon, una adreça de correu electrònic de contacte i, si
procedeix, nom de l’entitat de procedència.
En cas que, per raons justificades, la persona no pugui presentar el seu conte per
escrit, podrà enviar una gravació de veu contant el conte. Alguns programes que us
poden ser útils són: Voice Mail Compressor, JDVoiceMail, Speak A Message.
Els autors i les autores de el conte guanyador del concurs, es compromet a cedir tots
els drets intel·lectuals i de publicació de l’obra en qüestió a la FEPCCAT, per temps
indefinit. Pel que fa a la resta, es regiran pel mateix, fins que s’hagi comunicat el conte
guanyador. Tanmateix, la FEPCCAT se’ns reserva el seu ús, llevat sol·licitud expressa
de l’autor, per a la divulgació de la igualtat d’oportunitats de la infància amb
discapacitat. En tot cas s’hi farà constar el nom dels autors i/o autores de l’obra.
Mentre duri el concurs, la FEPCCAT es reserva el dret de publicar algun, o tots, els
contes no guanyadors.
Així mateix, la FEPCCAT es reserva el dret de traduir el conte guanyador a tants
idiomes com consideri i, si s’estima oportú, a fer una revisió de l’obra.
La FEPCCAT es reserva el dret de fer els canvis que consideri pel bon transcurs del
concurs i també a desestimar obres que no compleixin amb el conjunt del que detallen
aquestes bases.
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ DE CONTES
La data límit de presentació dels contes és el 23 d’abril de 2015, no s’acceptarà cap
conte que arribi passada aquesta data a l’adreça de correu electrònic indicada.

VEREDICTE DEL JURAT
El veredicte del jurat es farà públic, entre el 18 i el 25 de maig 2015, a través del web
de FEPCCAT. Es donarà a conèixer el nom del guanyador, el títol del conte i una breu
descripció d’aquest, però no serà fins la seva publicació que es podrà llegir en la seva
totalitat.
Per tal de garantir la transparència del concurs, a efectes del jurat totes les obres
seran anònimes. Hauran d’escollir entre una, o dues obres en cas de produir-se un
empat. El jurat serà designat per la FEPCCAT i estarà composat per educadors i
professionals dels centres adherits a FEPCCAT, així com persones alienes a les
entitats que senten debilitat per la lectura i, en qualsevol cas, el seu veredicte serà
inapel·lable.

LLIURAMENT DE PREMIS
La presentació del llibre està prevista tingui lloc el 3 de desembre de 2015, a la
Diputació de Lleida, Dia Internacional de les persones amb discapacitat, en un acte
que s’anunciarà prèviament a www.fepccat.org.
El premi del concurs consisteix en: La publicació del conte, l’entrega d’un diploma
acreditatiu, un exemplar de la publicació (per autor en cas d’un grup) i.......un regal
sorpresa.
Per dubtes o aclariments, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del
correu:
participacio@fepccat.org o trucant al 647153013

