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CONCURS DESCOBREIX LLETRES XINESES 

Organitzat per 

 

 

 

amb la col·laboració de  

            

 

En què consisteix? 

El Concurs Descobreix Lletres Xineses convoca nens i nenes de primària de la província 

de Barcelona a explorar la seva creativitat al voltant de la cultura i la literatura xineses. 

El concurs té com a objectiu promoure la interculturalitat, així com la cultura i la 

literatura xineses. A més, ofereix l’oportunitat de treballar la lectura i la creativitat a 

l’aula. 

L’alumnat de cicle inicial i mitjà haurà de realitzar un dibuix basat en un dels dos contes 

de l’autora Liao Yanping titulats «El drac peix» i «Les mones i les castanyes». Els de 

cicle superior hauran d’escriure un conte (en català o en castellà) basat en un dels 

animals que apareixen en aquests dos mateixos contes. 

Els dibuixos i els contes premiats es publicaran a la web del concurs. 

El concurs s’ha organitzat en el marc del projecte DigiTrans, finançat pel Ministeri de 

Ciència i Innovació (PID2020-119957RJ-I00/AEI/10.13039/501100011033). 

Participants 

El concurs va dirigit a nens i nenes matriculats en qualsevol cicle de primària en un 
centre de la província de Barcelona durant el curs acadèmic 2022-2023. 

Materials 

Els dos contes estan disponibles a la web del concurs. 

● «El drac peix», de Liao Yanping. 

● «Les mones i les castanyes», de Liao Yanping. 

Categories 

● Cicle inicial: realització d’un dibuix basat en un dels dos contes. 

● Cicle mitjà: realització d’un dibuix basat en un dels dos contes. 

● Cicle superior: creació d’un conte en català o castellà basat en un dels 

personatges principals dels dos contes, és a dir, la mona o el drac. Format: 

màxim 3 pàgines a doble espai, cos: 12. 
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Requisits 

Un sol conte o dibuix (original i inèdit) per infant, i s’ha de lliurar de forma anònima. 

Hi ha de constar el títol de l’obra, el pseudònim i el nom de l’escola. 

S’hauran de lliurar en format electrònic, pujant l’arxiu PDF a la web del concurs abans 
del 28 de febrer de 2023. 

El jurat 

Hi haurà dos jurats: un d’experts i un de popular. En el primer jurat hi participaran 
l’autora dels contes, Liao Yanping, i un comitè d’experts en cultura i literatura xineses. 

Es valorarà l’originalitat, la creativitat i l’adequació al tema. En el cas dels contes, es 
valorarà també la bona redacció. En el cas del «premi al conte amb més riquesa 

cultural», es valorarà també el contingut que faci referència a la cultura xinesa amb 
subtilesa i sense caure en estereotips. El jurat popular participarà en una votació per 
internet. 

Premis 

Es lliuraran tres premis per als cicles inicial i mitjà, i quatre premis per al cicle superior. 

Els dos primers premis els decidirà un jurat d’experts en l’àmbit, i el tercer el votarà el 

públic. 

Cicle inicial: 

● 1r premi del jurat: altaveu Bluetooth. 
● 2n premi del jurat: un lot de llibres. 

● Premi del públic: xec regal per a llibres. 

Cicle mitjà: 

● 1r premi del jurat: altaveu Bluetooth. 
● 2n premi del jurat: un lot de llibres. 
● Premi del públic: xec regal per a llibres. 

Cicle superior: 

● 1r premi del jurat al conte més original: altaveu Bluetooth. 
● 1r premi del jurat al conte amb més riquesa cultural: altaveu Bluetooth. 

● 2n premi del jurat: un lot de llibres. 
● Premi del públic: xec regal per a llibres. 

Terminis 

Els contes i els dibuixos es lliuraran de manera digital a través de la web del concurs 

abans del 28 de febrer de 2023. 

A l’abril ens posarem en contacte amb l’escola per correu electrònic per notificar el títol 

i el pseudònim dels guanyadors. 

Els veredictes del jurat i del públic s’anunciaran el 23 d’abril de 2023 a la web del 

concurs. 

A finals de maig es convidarà les escoles a un acte en què s’exposaran els millors contes 

i dibuixos i es lliuraran els premis. 


