Premi COMFET al millor contingut infantil en un
llibret de falla de la Comunitat Valenciana
La FEDERACIÓ LLETRES FALLERES, i en el seu nom l’Associació Cultural
Comissió d’Estudis Fallers de Torrent (COMFET), amb la col·laboració de
Junta Local Fallera de Torrent i el patrocini de l’Ajuntament de Torrent,
convoquen la I edició del Premi COMFET al millor contingut infantil en un llibret
de falla de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de premiar el treball que fan
les comissions falleres en els llibrets en la promoció de l’ús del valencià.
El present premi té com a finalitat reconèixer la qualitat dels continguts i
disseny des del punt de vista pedagògic, didàctic i cultural en l’aparat infantil del
llibret o llibret infantil independent editat per les comissions falleres. La
concepció global dels treballs presentats han de dirigir-se a un públic infantil
(faller o no faller).
Es valorarà la coherència global de la proposta que ha d’estar
relacionada amb la temàtica infantil de la falla del present exercici, des del punt
de vista del disseny (presentació dels representants, comissionats, etc.) i del
contingut, que obligatòriament ha d’incloure l’explicació de la falla infantil.
Es dona plena llibertat per triar la tipologia textual desitjada o conjunt
d’elles en l’explicació de la falla i/o articles que conformen el llibret infantil
(narracions breus, poesia, teatre, joc escènics, cal·ligrama, reportatge
d’investigació, notícia, article d’opinió, crònica, anunci, còmic, etc.) Els
participants hauran d’acollir-se a les següents bases:

PRIMERA. Originalitat.
Totes les propostes han de ser originals (no haver estat publicats abans),
de tema lliure, però relacionat amb la temàtica de la falla infantil de la comissió
participant, han d’estar redactats en valencià i ser publicats íntegrament en el
llibret com a apartat infantil o en el llibret infantil independent del present
exercici. Pot participar qualsevol Associació Cultural/Comissió fallera de la
Comunitat Valenciana.

SEGONA. Dipòsit dels llibrets
Totes les falles que vullguen participar han de dipositar tres exemplars dels
seus llibrets l'un dels següents llocs de recepció:
- Junta Local Fallera de Torrent (c/Bellido, 8. Torrent. CP 46.900. Horari
d’atenció: dilluns, dimecres i divendres de 19 a 21 h)
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- Museu Faller de Xàtiva i seu de la Junta Local Fallera de Xàtiva,
C/Montcada 32 de Xàtiva en horari habitual (dilluns i dijous de 20:00 a
21:00)
- Asociació Cultural falla Lepanto-Guillem de Castro (Carrer Dr. Montserrat
10 baix de València)
on han d’indicar:
•

Nom de l’Associació Cultural/Falla.

•

Nom complet, telèfon i correu electrònic del coordinador del llibret.

TERCERA. Data límit.
El límit d’admissió de les propostes serà el 15 de febrer de 2017.

QUARTA. Premis.
•

El premi principal i únic, està dotat de 400 €, patrocinat per l’Ajuntament
de Torrent i Junta Local Fallera de Torrent, i un trofeu, que seran lliurats
per les Falleres Majors de Torrent de 2017.

•

S'estableixen prèviament quatre nominats al premi que rebran un
diploma acreditatiu.

El premi principal pot ser declarat deserts per part del jurat si considera que no
assoleix el nivell desitjat. La dotació econòmica tindrà la retenció tributària que
indique la llei.

CINQUENA. Acord.
La participació en estos premis es farà de comú acord entre l’autor o
autors i la comissió de la falla que publica el treball.

SISENA. Jurat.
El jurat estarà format per:
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•

Dos membres amb formació relacionada amb la docència, pedagogia o
especialistes en continguts infantils.

•

Un dissenyador gràfic.

•

Grup de 3 xiquets, triat per sorteig entre les comissions no participants.

•

Un membre de la COMFET actuarà com a secretari del jurat, sense veu
ni vot.

•

La composició del jurat es farà pública en la pàgina web de la COMFET i
en en la pàgina de Lletres Falleres.

•

El membres del jurat valoraran individualment el següent:

Jurat
Especialista/docent

Valoració
Explicació de la falla infantil
Contingut
Originalitat
Aportació didàctica

% del seu vot
30%

Especialista/docent

Explicació de la falla infantil
Contingut
Originalitat
Aportació didàctica

30%

Dissenyador

Disseny de portada contingut
infantil o del llibret infantil
Disseny de contingut

20%

Xiquets

Impacte/atracció per al públic
infantil

20%

SETENA. Lliurament de premis.
El lliurament dels premis tindrà lloc el dia de la Festa de les Lletres Falleres,
que serà passades les Falles i s’anunciarà amb antelació a tots els participants.
El veredicte del jurat es farà públic a la pàgina web de la COMFET
(http://comfet.es)
i
en
la
pàgina
de
Lletres
Falleres
(http://www.lletresfalleres.info)

HUITENA. Drets.
La COMFET es reserva el dret de reproduir els treballs dels participants.

NOVENA. Compliment de les bases.
La presentació de propostes als premis comporta l’acceptació íntegra de les
bases. Per tant, l’incompliment d’alguna serà motiu d’exclusió del concurs.
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DESENA
Els participants en els premis hauran d’incloure en una part visible del llibret, de
manera llegible, el text següent: “Este llibret participa en els Premis de les
Lletres Falleres”

ONZENA
El Premi COMFET s’inclou en els Premis de les Lletres Falleres.
www.lletresfalleres.info
www.facebook.com/lletresfalleres
twitter.com/lletresfalleres
gplus.to/LletresFalleres
Torrent, desembre de 2016
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