BASES PER A LA PARTICIPACIÓ A
“EL CONTE CONVIDAT”
És una iniciativa de les APIMA de les escoles de Pollença,
amb la col·laboració de l’Ajuntament,
dins el programa

FAPA MALLORCA – www.llegimenfamilia.org
1.- Hi podran participar tots els nins i nines del municipi que estiguin escolaritzats a
infantil o primària, a partir de dia 23 d’abril i fins el 15 de juliol.
2.- A partir de dia 23 d’abril trobareu a les biblioteques municipals (la primera
quinzena de cada mes al Moll i la segona a Can Llobera) quatre maletes viatgeres: la
primera, per a nins i nines d’infantil; la segona, per a nins i nines de primer i segon curs
d’educació primària; la tercera, per a nins i nines de tercer i quart, i una última maleta
destinada a alumnes de cinquè i sisè de primària.
3.- Tots els nins i nines que hi vulguin participar poden recollir la maleta a la biblioteca,
emprant el seu carnet de soci/sòcia i disposaran de TRES DIES per retornar-la. També
poden afegir la seva col·laboració al conte a la mateixa biblioteca, a l’espai que es
destinarà per a aquest projecte.
4.- Cada maleta conté una proposta d'inici de conte. El tema en què ens hem inspirat
és El llibre de les bèsties, ja que enguany celebram l’any literari Ramon Llull. Dins
cadascuna de les maletes hi trobareu: fulls en blanc, llapis i goma d’esborrar. També hi
trobareu les directrius per afegir la vostra part de narració i dibuix al llibre que s’està
creant. Hi podeu afegir el material que trobeu adient per a la vostra pàgina.
5.- Cada infant participant ha d’incloure UN únic full.
Es permet tant prosseguir la història allà on l’hagi deixada el darrer participant com
intercalar fulls; per tal de mantenir l’ordre, cal numerar-los sempre. L’enumeració dels
fulls que es vulguin intercalar s'ha de fer afegint les lletres de l'abecedari (2a, 2b...).

6.- L’alumnat participant d'infantil pot aportar un dibuix i, si vol, alguna petita frase. Ha
d’estar escrita per l’infant, per bé que el pare o la mare la pot transcriure a peu de
pàgina per tal d'expressar el que el nin vol transmetre.
L’alumnat de 1r i 2n ha d'aportar un mínim de 2 línies; el de 3r i 4rt un mínim de 4
línies i el de 5è i 6è, un mínim de 8 línies. Tots els infants de primària poden aportar un
dibuix.
7.-La tècnica per a la il·lustració del fragment de text és lliure: llapis, ceres, aquarel·les,
fotografia, gomets, collage… Podeu emprar el material que vulgueu per fer la vostra
pàgina.
8.-Cada infant ha de signar el revers de la seva pàgina i hi ha d’indicar el seu nom
complert, la seva edat, el curs acadèmic i l’escola a la qual assisteix.
9.- Si aquestes dades apareixen a qualsevol altra banda (al davant del full, o per
duplicat a un altre que ja s’incloïa en el llibre) la pàgina no s’afegirà a la publicació
final.
10.- Cada infant participant pot aportar també, si vol, una fotografia d'ell mateix a casa
amb la maleta o la seva part del conte, i preferentment amb la família, que es podrà
enviar per correu electrònic a conteconvidat@gmail.com, o incloure-la dins la pròpia
maleta en retornar-la. Participar implica cedir els drets d'imatge, que s'utilitzaran
exclusivament per divulgar el projecte i sempre amb fins socioculturals. Aquestes
fotografies s’exposaran al final del projecte.
11.- Un cop finalitzat el termini de participació, els contes creats es revisaran i
s’editaran. Cada maleta estarà apadrinada per un escriptor, que serà qui posi final al
conte.
12.- Les APIMA i les àrees de Biblioteques i Cultura de l’Ajuntament de Pollença en
faran una edició limitada, de la qual se’n dipositaran exemplars tant a les biblioteques
municipals com a les de cada escola.
13.-Els contes resultants i les seves il·lustracions passaran a ser propietat del projecte
“Llegim en família” i podran ser emprats com a recurs de difusió d’aquest programa.
Podeu consultar-lo a l’adreça http://www. llegimenfamilia.org
14.-La participació en aquest projecte significa la total acceptació d’aquestes bases.
Qualsevol detall que no hi estigui previst serà resolt per l’organització.

