I CONCURS PERIODÍSTIC “CARTA A UN SOLDAT”
Ens plau presentar‐vos per primera vegada, el CONCURS “CARTA A UN SOLDAT” adreçat a tot l’alumnat de la
província de Lleida que cursa batxillerat o cicles formatius.
L’objectiu no és cap altre que animar‐vos a escriure una carta dirigida a un Soldat que es troba destacat fora
d’Espanya i no podrà estar amb la seva família aquest Nadal. També volem ajudar‐vos que esdevingueu millors
escriptors/es i alhora afavorir la relació entre la comunitat educativa de Lleida i el membres de les Forces
Armades que treballen al servei de seu país.

1.‐ Bases del concurs per al curs 2013‐2014
•
•
•
•

•
•
•

Poden participar‐hi tots el alumnes de Batxillerat i de cicles formatius dels centres educatius de la
província de Lleida.
Els professors interessats encomanaran als alumnes un treball individual.
FORMAT: Carta oberta.
TEMÀTICA: En la “carta a un Soldat” l’alumne a d’expressar la seva opinió, sensacions o sentiments
envers el soldat que es troba exercint la seva professió lluny de casa per Nadal; a l’Afganistan, Líban,
Mali, aigües de Somàlia o a l’ Antàrtica, escrita en català o en castellà.
Els alumnes presentaran els seus treballs en format informàtic i amb les següents característiques: lletra
Times New Roman, cos 12 i amb un màxim de 300 paraules.
Cada treball anirà encapçalat per un títol.
Pot entrar al concurs més d’un treball d’un mateix alumne, però si és el cas, només podrà obtenir un
premi, per aquell treball que resulti millor qualificat.

2.‐ Com informar‐se:
‐
‐
‐

A petició del Centre Educatiu, la Subdelegació de Defensa a Lleida ofereix gratis conferències sobre les
esmentades Missions Internacionals.
Entrant a la pàgina web de l’espai del docent del IEEE: http://www.ieee.es/espacio‐docente/
Entrant a la pàgina web del Ministeri de Defensa: http://www.defensa.gob.es
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3.‐ Com presentar els treballs:
Els alumnes interessats en concursar han de presentar els seus treballs en format electrònic amb un pseudònim
als respectius professors, els quals seleccionaran fins a un màxim de 5 treballs per classe, els que considerin de
més qualitat.
Els professors han d’enviar els treballs seleccionats a la Subdelegació de Defensa a Lleida, en format electrònic,
mitjançant aquest enllaç: dd.lleida@oc.mde.es adjuntant en l’assumpte del correu electrònic: ”Concurs
Periodístic Carta a un Soldat”, afegint les dades personals i de contacte de l’alumne, professor/tutor i del Centre
Escolar al que pertanyen.

4.‐Data límit de rebuda de treballs: 15 de novembre de 2013
•
•
•
•
•

L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el 13 de desembre, a les 11:30h, a la Subdelegació de Defensa
a Lleida, al carrer Onofre Cerveró nº 1, on es donarà a conèixer el veredicte del jurat.
En aquest acte, les dues persones guanyadores (o en la seva absència, els seus tutors) llegiran les cartes
premiades.
Els treballs guanyadors es publicaran a la web del Col∙legi de Periodistes de Catalunya.
Els treballs guanyadors s’enviaran a cadascun dels contingents espanyols desplegats a l’exterior.
Els treballs premiats quedaran en propietat de la Subdelegació de Defensa a Lleida, que en podrà fer la
publicació que s’escaigui.

5.‐ S’estableixen 2 premis guanyadors seleccionats entre 10 finalistes:
•
•
•

2 Mini Tablets, 1 per a batxillerat i 1 per a cicles formatius.
10 lots de regals precedents dels tres Exèrcits: 5 per a batxillerat i 5 per a cicles formatius.
A nivell nacional, la carta guanyadora de la província de Lleida rebrà un IPOD SHUFFLE; si resulta
seleccionada com una de les tres millors, un E‐BOOK; i si resultés guanyadora a nivell nacional, un
IPAD més un ordinador portàtil y un projector per al centre escolar que representa.

6.‐El jurat estarà format per:
Representants de les diferents Entitats i Institucions col∙laboradores (Subdelegació de Defensa a Lleida, Col∙legi
de Periodistes de Catalunya, Diputació de Lleida i Departament de Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya) i estarà presidit pel Sr. Josep Lluis Cadena, president del Col∙legi de Periodistes de Catalunya ‐
Demarcació de Lleida.

7.‐ Entitats col∙laboradores:
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