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1) Objecte

La Biblioteca Carles Morató i el Pla Educatiu d'Entorn de
Solsona convoquen el II Concurs d'àlbums il·lustrats amb
l'objectiu de donar a conèixer aquesta tipologia d'obres,
fomentar la lectura i la creativitat en els infants, potenciar
els vincles familiars, afavorir la relació entre els infants i la
biblioteca i dinamitzar la cultura.
Un àlbum il·lustrat és una obra en la qual la imatge és
imprescindible per entendre la història que ens explica; el
text i la il·lustració no es poden separar i estan estretament
lligats en la narració. La relació entre imatge i text pot ser
complementària (text i imatge treballen plegats en el l
narratiu) o contrària (el text i la imatge es contradiuen). Sol
tenir un format de llibre, tot i que hi ha variants. Tots els elements del llibre formen part de la història (text, il·lustració,
format, tipograa, color, mides, etc.).
A la Biblioteca hi trobareu una secció d'àlbums il·lustrats per a diferents edats.

2) Destinataris

S'estableixen tres categories, en cadascuna de les quals
hi ha d’haver un mínim de dos autors:
Ÿ Familiar: adults i infants ns a P5
Ÿ Infantil: infants des de 1r ns a 4t de primària
Ÿ Juvenil: joves a partir de 5è de primària

3) Condicions

Els àlbums han de ser creats en grup, amb un mínim
de dues persones, i sense un màxim de membres (per
exemple, pot ser un grup/classe).
Els àlbums han de ser originals i la temàtica i el format
són lliures.
Els àlbums s'han d'entregar a la Biblioteca Carles
Morató dins un sobre tancat, a l'exterior del qual hi cons-

tarà el títol de la convocatòria, «II Concurs d'àlbums il·lustrats», la categoria (familiar, infantil, juvenil), el títol del
conte i l'edat dels participants. A l'interior del sobre, n’hi
haurà un altre de més petit amb les dades següents:
Ÿ Nom i cognoms dels/de les autors/es
Ÿ Població
Ÿ Telèfon de contacte
El termini per entregar els contes és el 30 de març
de 2019. No s'acceptaran àlbums presentats després
d'aquesta data.
Les persones premiades es comprometen a recollir el
premi el dia del veredicte i llegir, explicar i mostrar el seu
àlbum durant l'entrega de premis.
Els àlbums premiats es quedaran a la Biblioteca Carles
Morató, i l'equipament i l'Ajuntament de Solsona tenen
dret a reproduir-los de la manera que considerin adient,
sempre fent constar les persones autores.

4)Jurat i premis

El jurat estarà format per un/a representant de la
Biblioteca, i dos/dues representants del Pla Educatiu
d'Entorn de Solsona.
El jurat tindrà en compte l'originalitat de l'àlbum,
l'adequació a les característiques d'aquesta tipologia, la
qualitat literària i artística i l'ortograa.
S'atorgarà un únic premi per categoria. En cas que el
jurat ho cregui necessari, es pot concedir un accèssit. El
veredicte del jurat serà inapel·lable. El premi consistirà
en un llibre i un val per a material escolar per a cada categoria.
La setmana del 15 d'abril es comunicarà el veredicte a les persones guanyadores i el dia de la
Revetlla de Sant Jordi es farà l'entrega de premis a la
Biblioteca.

