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CONCURS BIBLIOTRÀILER LLETRES XINESES 

Organitzat per 

 

 

 

amb la col·laboració de  

       

 

En què consisteix? 

Amb el Concurs Bibliotràiler Lletres Xineses convidem nois i noies de secundària de 

la província de Barcelona a submergir-se en la cultura i la literatura xineses a través 

de la lectura d’una de les escriptores més populars entre els joves xinesos: Sanmao. 

A partir de la lectura del capítol inicial de la novel·la Diaris del Sàhara, us proposem 

la creació d’un bibliotràiler que recreï els aspectes que us hagin semblat més 

atractius del text. Recordeu que un bibliotràiler ha de servir per incitar a la lectura, 

així que us reptem a despertar l’interès per aquesta escriptora emblemàtica i les 

seves sorprenents aventures al desert. 

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). 

D’on trec el llibre que haig de llegir? 

Posa’t en contacte amb nosaltres per correu electrònic 

(concurslletresxineses@gmail.com) i t’enviarem el capítol «Nit de por en el 

desert», de Diaris del Sàhara, de Sanmao, en format PDF. 

Què és un bibliotràiler? 

Un bibliotràiler és un vídeo curt que serveix per presentar un llibre i suscitar 

l’interès del públic perquè el llegeixi. 

A qui va dirigit aquest concurs? 

El concurs va dirigit a joves matriculats a secundària en un centre de la província 

Barcelona durant el curs acadèmic 2022-2023. 

Ho faig sol o en equip? 

Amb aquest concurs no tan sols es pretén promoure la interculturalitat, així com la 

cultura i la literatura xineses, sinó que també es fomenta la lectura i el treball en 

equip. Cada bibliotràiler serà el resultat d’un treball individual o de, com a màxim, 

tres estudiants. Tanmateix, us recomanem fer-lo conjuntament, perquè així serà 
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més fàcil gravar, editar el vídeo, l’àudio, etc., a més del plaer de fer-lo amb 

companys. 

Altres requisits 

El bibliotràiler ha de durar un mínim d’1 minut i un màxim de 2, i ha de ser un 

vídeo original i inèdit. 

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

Es lliuraran a través de la web del concurs en format MP4 i gravats en format 

horitzontal. 

El jurat 

Hi haurà dos jurats: un d’experts i un de popular. El jurat d’experts estarà compost 
per un comitè d’experts en cultura i literatura xineses i en cinema i llenguatge 

audiovisual. Es valorarà la creativitat i l’originalitat. El jurat popular participarà en 
una votació per internet. 

Premis 

Es lliuraran un total de tres premis. Dos d’ells els decidirà un jurat d’experts en 

l’àmbit, i el tercer el votarà el públic. Els bibliotràilers s’exposaran en una pàgina 

web en què tothom podrà votar el vídeo que li hagi agradat més. 

● 1r premi del jurat: fins a 3 tauletes (depenent del nombre de membres de 

l’equip guanyador) 

● 2n premi del jurat: fins a tres lots de llibres (depenent del nombre de 

membres de l’equip guanyador) 

● Premi del públic: fins a 3 auriculars Bluetooth (depenent del nombre de 

membres de l’equip guanyador) 

Terminis 

Tindreu fins al 28 de febrer de 2023 per lliurar les vostres propostes de manera 

digital a través de la web del concurs. 

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

guanyadors. 

Els veredictes del jurat i del públic es donaran a conèixer el 23 d’abril, dia de Sant 

Jordi, a la web del concurs.  

A finals de maig s’organitzarà un acte per projectar les obres seleccionades i 

realitzar el lliurament de premis. 


