
    

«LECTURES POSTALS»

#LecturasPostales #DiaLIJ2020

Amb mo&u del DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE INFANTIL, cada any la Organización 
Española para el Libro Infan&l y Juvenil (OEPLI), amb el patrocini del Ministerio de Cultura 
y Deporte, organitza una ac&vitat oberta a escoles, llibreries, biblioteques i d’altres 
en&tats  interessades en adherir-se a la celebració d’aquest dia.  Aquest 2020 l’ac&vitat 
que es proposa porta per Rtol: Lectures postals. 

EN QUÈ CONSISTEIX LA PROPOSTA? 
Atès que l’any 2019 s’han celebrat els 150 anys de la targeta postal, enguany es proposa 
als infants i joves par&cipar d’un intercanvi postal amb d’altres nens i nenes de l’estat 
espanyol. En aquestes postals, que hauran d’estar creades íntegrament pels par&cipants 
(imatge i text), els infants podran presentar-se breument i recomanar un llibre al lector/a 
de la seva postal o bé compar&r allò que significa per a ell/ella la lectura.   

A les biblioteques, els centres educa&us i les llibreries interessades en par&cipar se’ls 
assignarà una altra biblioteca, centre o llibreria de l’estat espanyol amb qui intercanviaran 
les postals dels seus infants. 

Cada infant podrà escriure la postal en la llengua que desitgi, promovent així, no només 
un intercanvi literari sinó també un intercanvi lingüís&c i cultural.  

CALENDARI DE LA PROPOSTA 
• Inscripcions: des de l’31 de gener fins el 15 de febrer 
• Agermanament de les en&tats inscrites i no&ficació de les parelles: abans de finals 

de febrer. 
• Període de creació i escriptura de les postals: fins el 15 de març.  
• Enviament de les postals a l’en&tat germana: la setmana del 16 al 20 de març. 
• Repar&ment de les postals rebudes entre els infants par&cipants: setmana del 2 

d’abril. 
• Enviament a la secretaria de l’OEPLI de la copia de les quatre millors postals 

d’entre totes les enviades: màxim 23 d’abril.  



    

BASES: 

1. És imprescindible adherir-se al DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE INFANTIL a través 
de la pàgina web de l’OEPLI (hgp://oepli.org/pag/dia_inter/dia_registro.php) en la 
qual caldrà omplir un formulari amb totes les dades i acceptar la polí&ca de 
privacitat.  

Una vegada finalitzat aquest tràmit arribarà un correu electrònic confirmant 
l’adhesió i, després de 24 hores, un cop l’OEPLI hagi pogut verificar les dades, 
apareixerà el nom de l’en&tat inscrita a la llista d’adhesions per comunitats 
autònomes.  

El formulari d’adhesió estarà ac&u des del dia 31 de gener fins el 15 de febrer, data 
límit per realitzar les inscripcions.   

2. Una vegada registrades les en&tats inscrites es farà un sorteig per agermanar les 
en&tats de dos en dos. Abans de finalitzar el mes de febrer se les posarà en 
contacte per tal que puguin realitzar l’intercanvi. 

3. Els infants que desitgin par&cipar hauran de crear una postal, presentar-se 
breument i recomanar un llibre o escriure un missatge sobre el que significa per a 
ells/elles la lectura.   

4. L’enviament de les postals a la biblioteca/llibreria o escola agermanada s’haurà de 
fer per correu postal la setmana del 16 al 20 de març.  

5. Les  biblioteques, llibreries o centres docents par&cipants seleccionaran, segons el 
seu bon criteri, les quatre millors targetes postals d’entre totes les creades per 
enviar, una per a cadascuna de les categories següents:  

a. Per als més pe&ts (0-6 anys) – en aquesta categoria també 
s’acceptaran postals només dibuixades o il·lustrades.  

b. Primers lectors (6-9 anys) 
c. Lectors avançats (10-12 anys) 
d. Superlectors (13-14 anys)

Les postals escollides s’hauran d’escanejar o fotografiar, abans d’enviar a la 
biblioteca, escola o llibreria germana. S’hauran de presentar en un document en 
format pdf que inclogui dues imatges de la postal (una de la cara i l’altra de la 
contra) i les dades d'iden&ficació dels infants o joves autors de la postal: Nom i 
cognoms, edat, any de naixement i curs escolar, així com el nom del professor/a, 
bibliotecari/a o llibreter/a, l'adreça i el telèfon del centre i un correu electrònic de 
contacte.  

http://oepli.org/pag/dia_inter/dia_registro.php


    

Aquest document s’haurà d’enviar abans del 23 d’abril del 2020 a l’adreça de la 
secció que correspongui a cada en&tat par&cipant:   

• ClijCAT. Consell Català del Llibre InfanFl i Juvenil. clijcat@clijcat.cat 
• C o n s e j o G e n e r a l d e l L i b r o I n f a n F l y J u v e n i l . 

secretaria@consejodellibro.org 
• Galtzagorri Elkartea. galtzagorri@galtzagorri.eus 
• OEPLI. concursodiainternacional@oepli.org 

6. Entre totes les targetes postals rebudes, s’establirà un premi per a cadascun dels 
àmbits lingüís&cs i categories del concurs. 

7. Cada premi estarà dotat amb un diploma i un lot de llibres per als infants premiats i 
un altre per a l’en&tat (biblioteca, llibreria o centre docent) que presen& els 
treballs.  

8. El jurat qualificador estarà format per representants de cadascuna de les seccions 
de l’OEPLI.  

9. El concurs es fallarà durant el mes de maig, abans del dia 21, i l’entrega dels premis  
se celebrarà en el lloc i el dia que acordi cadascuna de les seccions de l’OEPLI.  

10. L’OEPLI i les seves seccions podran u&litzar les imatges de les targetes guanyadores 
en diferents suports i usos relacionats amb el Dia Internacional del Llibre Infan&l, 
sense que això doni dret a cap &pus de retribució per als concursants.  

11. La presentació de les postals per al concurs suposa l'acceptació i conformitat amb 
aquestes bases. 

Barcelona, gener del 2020 
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