
200 possibilitats
per a créixer
amb la millor
literatura infantil

MICALET

200
CONCURS



Què cal fer per a participar?

Poques col·leccions infantils arriben a 200 

títols! Es tracta d’una ocasió molt especial 

per al Micalet i per això estem preparant-li 

una gran festa! Necessitem que ens feu arri-

bar les vostres felicitacions abans del 27 de 
novembre. Animeu-vos!

MICALET

200
Les bases són les següents:

1.  Les felicitacions que opten al premi han d’estar escrites en valencià. 

2.  El concurs està adreçat als alumnes de Primària i 1er i 2n d’ESO, organitzats 

en 4 categories:

1r i 2n de Primària

3r i 4t de Primària

5é i 6é de Primària

1r i 2n d’ESO

3.  Es pot utilitzar qualsevol tipus de material i tècnica per a fer la felicitació (pa-

per, cartolina, folis, cartó, material de reciclatge, fotografi es...), que ha d’anar 

signada amb el nom de l’alumne/a. 

4.  El mestre serà el responsable d’enviar els treballs per correu electrònic (pre-

ferentment) o postal, amb les dades dels alumnes que opten al premi (nom 

del centre i de la persona docent, nom dels xiquets i les xiquetes participants, 

població, telèfon de contacte i correu electrònic), a l’adreça següent: Edicions 

Bromera, apartat de correus 147, 46600 (Alzira), o a concurs@bromera.com.

5.  Entre totes les felicitacions presentades, s’escollirà un treball guanyador i un 
fi nalista per categoria. Els premis seran els següents: 

a.  La felicitació guanyadora serà premiada amb un val de 70 euros per a gastar 

en qualsevol llibreria fi ns al 6 de gener.

b.  La felicitació fi nalista rebrà un lot de llibres valorat en 60 euros. 

c.  El centre amb més participació serà premiat amb una sessió d’animació 

lectora.

6.  El jurat de Bromera s’encarregarà de seleccionar els millors treballs, que es 

penjaran en la web www.bromera.com i altres plataformes (xarxes socials, 

espais web...), i triarà un guanyador i un fi nalista. El termini per a presentar les 

felicitacions acaba el 27 de novembre i el veredicte es farà públic en la web.

7.  Les dades dels participants s’inclouran en un fi txer perquè l’editorial gestione 

el concurs i puga comunicar-se amb els guanyadors i amb els concursant se-

leccionats. Aquestes dades no es faran servir per a enviar publicitat. 

8.  La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. 

Molta sort!


