BASES del II CONCURS:
Autobiografia lúdica
A què jugaves quan eres petit?
1. És un concurs públic, organitzat pel Servei de Català del Garraf i Vilanova i la Geltrú,
que s’adreça a persones adultes que resideixin a la comarca del Garraf.
2. Per participar en el concurs, els treballs es poden presentar en dues modalitats:
A) Oral
B) Escrita
La modalitat oral va dirigida a les persones que estan aprenent a parlar el català.
Es poden presentar enregistraments d’àudio que tinguin una durada màxima d’un minut i mig,
sota el lema: A què jugaves quan eres petit?
 Els àudios s’han d’enviar per correu electrònic a penedesgarraf@cpnl.cat
amb les dades de l’autor i el telèfon de contacte.
La modalitat escrita va dirigida a les persones que vulguin presentar un escrit entre 100 i 150
paraules, sota el lema A què jugaves quan eres petit?
 Els escrits es poden presentar presencialment al Servei de Català del Garraf
i Vilanova i la Geltrú o per correu electrònic a penedesgarraf@cpnl.cat
amb les dades de l’autor i el telèfon de contacte.
3. Els treballs que es presentin, en qualsevol de les dues modalitats, han de tenir:
 una breu presentació personal
 una descripció dels jocs o joguines que es recorden de la infantesa
 una petita valoració dels beneficis de jugar i alguna recomanació d’algun joc
que el concursant encara practiqui habitualment.
El jurat tindrà en compte la creativitat dels treballs.
4. Els treballs es poden presentar fins al dia 3 de maig de 2017, a les dues del migdia.
5. El jurat estarà format per personal dels establiments adherits a la campanya
“I tu, jugues en català?” de l’àmbit del Garraf i per personal tècnic del Centre
de Normalització Lingüística de l’Alt Penedès i el Garraf.
6. El lliurament de premis als guanyadors tindrà lloc durant el mes de maig.
7. Premis: val per un joc en català, obsequi dels establiments col·laboradors en el concurs,
i publicació dels treballs premiats al web del CNL.
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