
El Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat convoca la 
7a edició deI Concurs Escolar “Parada Literària”, que es regeix per les següents bases:

Bases del concurs 
Participants
Hi poden participar:

Els alumnes de 2n i 3r Cicle d’Educació Primària.
Els alumnes de 1r i 2n Cicle d’ESO.
Els alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius.
Els alumnes dels centres de formació de persones adultes.
Els mares i pares dels alumnes d’Educació Infantil i Primària.
Els mares i pares dels alumnes d’Educació Secundària.
El professorat.

Categories 
El Concurs es divideix en vuit categories de participació:
1. 3r i 4t de Primària (Cicle Mitjà): expressió artística.
2. 5è i 6è de Primària (Cicle Superior): expressió artística.
3. 1r i 2n de Secundària (1r Cicle ESO: expressió literària.
4. 3r i 4t de Secundària (2n Cicle ESO): expressió literària.
5. 1r i 2n de Batxillerat i Cicles Formatius: expressió literària.
6. Formació de persones adultes: expressió literària.
7. Pares i mares: expressió fotogràfica.
8. Professorat: expressió literària.

“Ens movem en colors: dibuixa el transport públic”. Expressió artística
• Grup-1 (Cicle Mitjà). Dibuix sobre el món del transport de persones. Tècnica lliure.
•  Grup-2 (Cicle Superior). Expressió plàstica lliure sobre la mobilitat sostenible.

“Cròniques d’abord: el transport públic en 40 línies”. Expressió literària. Prosa.
• Grup-3 (1r Cicle d'ESO). Redacció.
• Grup-4 (2n Cicle d'ESO). Redacció.

 “Què faries per millorar el model de mobilitat de la teva ciutat?” Concurs d’idees.
• Grup-5 (Batxillerat i Cicles Formatius). Redacció d’una proposta raonada d’un o diversos 

àmbits d’actuació en els quals treballaríeu per poder canviar i millorar elements que afecten 
a la mobilitat de la teva ciutat. Per exemple a la xarxa ciclista, la reordenació del trànsit, el 
foment de modes de transport sostenibles en detriment del modes motoritzats...

“Redacció lliure sobre la mobilitat sostenible”. Expressió literària.
• Grup-6 (Alumnes de la formació de persones adultes).

“Com ens movem?”. Expressió fotogràfica.
 Grup-7 (Pares i mares). Fotografia la mobilitat sostenible, segura i saludable. (Carril bus 

o bici, la família viatjant a bord d’un bus o tren, consultant l’horari d’una parada, fent una 
excursió amb bici...). Cal incorporar un de peu de foto d’una extensió màxima de 4 línies.
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Aproximació didàctica a la mobilitat sostenible. Fitxa descriptiva d’una activitat.
•  Grup-8 (Professorat). Caldrà presentar una fitxa descriptiva d’una activitat d’aula: 

aproximació didàctica a la mobilitat sostenible. Aquesta activitat haurà de formar part del 
curs actual o haver-se executat en els dos anteriors com a màxim.

Llengua dels treballs
Els treballs escrits s’han de presentar redactats en català.

Activitat a l’aula
Els treballs de les categories 1 a 6 s’han de realitzar en temps lectiu.

Format dels treballs
Els dibuixos s’han de realitzar en una mida A4. Altres tècniques creatives seran de format lliure. 
Els treballs escrits s’han de presentar amb la plantilla de redacció del concurs que us facilitarà 
l’escola. També podeu trobar la plantilla per descarregar a:
http://www.atmlleida.cat/paradaliteraria/#material

Les fotografies es podran lliurar de la següent manera: 
Per correu electrònic a l'adreça: paradaliteraria@atmlleida.cat juntament amb un text de 
peu de foto o títol d’una extensió màxima de 4 línies. 

Penjant-les a Instagram, Facebook o Twitter amb l’etiqueta #fotoparada7  . 

Inscripció al concurs
Per participar en el concurs cada centre educatiu haurà d’omplir el formulari d’inscripció al 
concurs indicant les categories en les que participarà i enviar-lo per correu electrònic a  
paradaliteraria@atmlleida.cat abans del 15 de març de 2018.

Lliurament de treballs
Els alumnes participants hauran de lliurar els treballs a l'escola abans del 23 de març de 2018.

Un cop garbellats tots els treballs, els centres educatius els trametran, amb indicació 
d’autoria al servei educatiu de la zona abans del 6 d’abril de 2018, el qual definirà un primer 
nivell de selecció per als presentats en la seva demarcació, i en remetrà els seleccionats a 
la fase de jurat únic.

L’ATM recollirà els treballs via missatger a cadascun dels serveis educatius el dia 12 d’abril 
de 2018.

El jurat
El jurat estarà format per set membres i presidit per la direcció de l’ATM:

2 representants de l’ATM.
2 representants dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida.
2 docents en actiu o del programa de voluntariat del professorat jubilat.
1 escriptor lleidatà.

· La composició del jurat pot modificar-se si els organitzadors ho consideren necessari.
· En cap cas el jurat no podrà adjudicar a dos o més treballs el mateix lloc en la classificació.
· El jurat podrà atorgar amb caràcter excepcional un accèssit. 
· La decisió dels jurats serà inapel·lable.
· Els guanyadors coneixeran la decisió per mitjà de l'ATM i els treballs que hagin 
presentat es publicaran a www.atmlleida.cat/paradaliteraria 
· Els guanyadors i el seu grup classe seran convidats a l’acte de lliurament dels premis 
que serà el dia 23 d’abril de 2018.

tarifes
PARADA

LITERÀRIA
7a edició

CONCURS ESCOLAR

7a edició 2



PARADA LITERÀRIA

Fases del concurs

Propietat dels treballs
Els drets de propietat dels treballs passaran a pertànyer a l’ATM i des del moment en què es 
rebin, per la qual cosa no es tornaran els suports en què s'hagin presentat als autors.

La participació en el Concurs Escolar “Parada literària” de l’ATM suposa que s'accepten els 
termes de convocatòria, entre els quals els referents a la propietat intel·lectual: els participants 
cedeixen, durant un termini de 50 anys, a l’ATM tots els drets sobre els treballs duts a terme, 
sense límit territorial ni material, i amb possibilitat de cessió a tercers, la totalitat o part dels drets 
patrimonials objecte de la cessió i dels drets de reproducció, edició en paper i per Internet, 
fixació, compilació, comunicació pública i explotació en relació amb els treballs presentats.

Premis 
La persona guanyadora de cada categoria rebrà:

1 pack Família per viatjar al Tren de la línia de Lleida – La Pobla de Segur. El pack està format 
per 2 entrades d’adult + 2 entrades de nen i serà vàlid per la temporada 2018.

1 targeta de l'ATM vàlida per viatjar il·limitadament durant un mes a tota la xarxa de transport 
integrat. 

Exposició pública de totes les creacions
Els treballs dels guanyadors (dibuixos i redaccions) es publicaran a les xarxes socials i al 
portal www.atmlleida.cat/paradaliteraria a les xarxes socials de l’ATM i altres webs del 
Departament d’Ensenyament.

Els dibuixos podran ser exposats a la Biblioteca Pública de Lleida o a l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs.

Drets d’imatge 
La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases i implica el 
consentiment del dret i permís il·limitat i irrevocable per a captar, enregistrar, 
usar, reutilitzar, publicar, republicar i distribuir retrats fotogràfics o imatges dels 
alumnes premiats i d’aquelles persones que participin en l’acte de lliurament dels 
premis a través de qualsevol mitjà, sense límitació en el temps, per il·lustració, 
promoció, art, editorial, publicitat o qualsevol altre propòsit sense finalitats 
comercials i sempre amb l'objectiu de promoure els valors de la sostenibilitat.
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Acte de lliurament dels 
premis

Fase d’avaluació dels
serveis educatius

Fase de jurat únicFase de participació Data màx. lliurament
dels treballs

Data màx. per enviar el 
formulari d’inscripció
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