III Concurs Escolar de Redacció sobre Periodisme APIB’
'Com seria el món sense periodisme?'
Activitat: Concurs Escolar de Redacció APIB
Destinataris: Alumnes de Primària (4, 5 i 6), de Secundària i Batxillerat
Tema 2020-21: 'Com seria el món sense periodisme?'
Organitzador: Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB)
Col·laboradors: Campus Esport UIB, Consell d'Eivissa, El Corte
Anglès, RCD Mallorca, Santillana, Borisgrafic, Aficines, Fundació Sa
Nostra-Bankia, Última Hora, Diari de Mallorca, Diari d'Eivissa, Periódico
d'Eivissa i Formentera, Menorca Es Diari, El Món-El Dia de Balears, Ara
Balears, mallorcadiario.com, IB3 Ràdio, SER, Onda Cero, COPE, Es
Radio, IB3 Televisió, RTVE, Fibwi4, Televisió d'Eivissa i Formentera
Terminis: Fins al 30 d'abril del 2022
Enviament: Les redaccions s'han d'enviar en format foto JPG a través
d'aquest formulari.
Més informació: concursredaccioapib@gmail.com

Projecte:
Concurs de redacció adreçat a alumnes de Primària, Secundària i Batxillerat de
les Illes Balears sobre aspectes vinculats amb el periodisme.
Convocatòria:
Tercera edició. Curs escolar 2021-2022.
Tema:
El tema es fixarà a cada convocatòria, sempre sobre periodisme o aspectes
vinculats amb mitjans de comunicació, podent adquirir formats propis de peces
periodístiques dels gèneres informatius o d'opinió.
Destinataris:
Alumnes de 4t, 5è i 6è d'Educació Primària i alumnes de qualsevol dels cursos
d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.
Objectiu:
Premiar els millors textos escrits per nens i joves en edat escolar sobre
aspectes vinculats amb el periodisme, fomentant un consum crític de notícies.

Premis:
El certamen integra set categories per premiar la millor redacció feta per un
alumne de cadascun dels cursos de Primària assenyalats, una altra per a la millor elaborada
per un alumne de cada curs de Secundària i una tercera per a la millor de cada curs de
Batxillerat, a més d'un accèssit per curs, així com premis per als docents de
tots els guanyadors. Els premis es faran constar a cada convocatòria.
Jurat:
El jurat estarà compost per periodistes membres de la Junta Directiva i no hi podran
participar els que tinguin fills en algun dels cursos objecte de la convocatòria.
Convoca:
Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB), integrada a la Federación de
Asociaciones de la Prensa de España (FAPE).

Més informació:
concursredaccioapib@gmail.com
Veure BASES a https://periodistasbaleares.com/
BASES III CONCURS ESCOLAR DE REDACCIÓ SOBRE PERIODISME
Associació de Periodistes de les Illes Balears
L'Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB), integrada a la Federación de
Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), convoca el III Concurs Escolar de
Redacció sobre Periodisme APIB, l'objectiu prioritari del qual és traslladar la importància
d’un periodisme rigorós i fomentar un consum crític de notícies.
L'aparició i el creixement dels mitjans de comunicació, originàriament com a premsa escrita,
ha implicat la universalització de la informació. I la informació, garantia en els sistemes
democràtics, fa uns ciutadans més lliures. Un món sense periodisme és un món més pobre i
la seva societat és més vulnerable perquè no hi ha cap contrapoder.
Per això, per reflexionar sobre la importància d'un periodisme independent i rigorós, aquest
any APIB convoca el seu concurs escolar amb el tema 'Com seria un món sense
periodisme?'.
D'altra banda, els mitjans han de practicar un periodisme responsable en relació amb
altres temes socials que són importants en l'educació de nens i joves, promovent la lectura i
el consum crític d'informació, la cultura i la pràctica d'esport. Per aquest motiu, APIB ha
cercat desenvolupar aquest projecte amb col·laboradors que representen l'àmbit cultural i
esportiu.
Les bases per concórrer al Concurs són les següents:

1. Participants:
1r- El candidat/a haurà de ser alumne de 4t, 5è o 6è d'Educació Primària o alumne de
qualsevol curs d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat.
2n- L'alumne/a pot presentar-se a través de la seva classe, cas en què haurà d'indicar el
nom del seu professor/a i les seves dades de contacte, o per iniciativa pròpia, cas en què
haurà d'indicar el nom del seu pare/mare/tutor legal, indicant les seves dades de contacte.
Al formulari haurà d'indicar per quina de les dues opcions es presenta al concurs.
2. Originals:
1r- Les obres hauran d'estar signades per l'alumne/a, indicant el curs i el centre escolar,
amb nom, cognoms i telèfon i/o email del docent o del pare, mare o tutor (i de l'alumne, si en
té) .
2n- Els originals han de respondre als criteris d'una redacció i estar escrits a mà.
3r- Les peces hauran d'estar elaborades de manera individual.
4t- El tema es fixarà anualment. A la tercera edició, haurà de respondre a la reflexió
següent: 'Com seria el món sense periodisme?'.
5è- Els textos podran estar escrits en castellà o català.
6è- Les redaccions tindran una extensió mínima i màxima:
- de 200 a 600 paraules.
7è- Les redaccions s'hauran de presentar a través d'aquest formulari.
8è- El termini per a la recepció de treballs finalitza el 30 d'abril del 2022.
3. Premis:
1er- Es preveuen premis per a alumnes i professors, segons les condicions descrites a
continuació.
2n- El certamen integra nou primers premis segons sengles categories vinculades als nou
cursos a què es dirigeix el concurs i un accèssit per curs, quedant
distribuïts de la següent forma:
Primers premis:
- Millor redacció realitzada per un alumne/a de 4t de Primària
- Millor redacció realitzada per un alumne/a de 5è de Primària
- Millor redacció realitzada per un alumne/a de 6è de Primària
- Millor redacció realitzada per un alumne/a de 1r de Secundària
- Millor redacció realitzada per un alumne/a de 2n de Secundària

- Millor redacció realitzada per un alumne/a de 3r de Secundària
- Millor redacció realitzada per un alumne/a de 4t de Secundària
- Millor redacció realitzada per un alumne/a de 1r de Batxillerat
- Millor redacció realitzada per un alumne/a de 2n de Batxillerat

Accèssit:
- Segona millor redacció de 4t de Primària
- Segona millor redacció de 5è de Primària
- Segona millor redacció de 6è de Primària
- Segona millor redacció de 1r de Secundària
- Segona millor redacció de 2n de Secundària
- Segona millor redacció de 3r de Secundària
- Segona millor redacció de 4t de Secundària
- Segona millor redacció de 1r de Batxillerat
- Segona millor redacció de 2n de Batxillerat
3r- El premi de la tercera edició integra els següents reconeixements:
A) A la categoria de Primers premis (per a cada guanyador):
- Un abonament familiar trimestral Campus Esport per a la piscina i activitats esportives de
la UIB; abonament familiar trimestral per a piscina i gimnàs del Complex Esportiu Es
Raspallar del Consell d’Eivissa (premi similar a Menorca)
- Una entrada per a un partit del RCD Mallorca a Son Moix amb acompanyant adult
- Una entrada per a una pel·lícula en una de les sales de cinema Aficine amb acompanyant
- Entrevistes als mitjans de comunicació col·laboradors
- Lot de llibres de lectura d'autors de primer nivell adaptats a l'edat dels guanyadors, donats
per Santillana
- Una bateria externa per a mòbils o tauletes
B) S'estableix també un reconeixement per als docents dels alumnes guanyadors de primer
premi, sempre que el/la professor/a hagi presentat almenys 5 redaccions d'alumnes del
mateix curs (amb un nombre inferior es considera que el docent no ha motivat suficientment
els alumnes):
- Una targeta regal per valor de 60 euros per al/a la professor/a de l'alumne/a guanyador/a
per a compres a El Corte Inglés
- Una bateria externa per a mòbils o tauletes
- Una entrada per a una pel·lícula en una de les sales de cinema Aficine amb acompanyant
C) A la categoria d'accèssit:
- Un abonament familiar mensual 'Campus Esport' per a la piscina i activitats esportives de
la UIB; abonament familiar mensual per a piscina i gimnàs del Complex Esportiu Es
Raspallar del Consell d’Eivissa (premi similar a Menorca)

- Lot de llibres de lectura d'autors de primer nivell adaptats a l'edat dels guanyadors, donats
per Santillana
- Una bateria externa per a mòbils o tauletes
D) S'estableix també un reconeixement per als docents dels alumnes guanyadors dels
accésit, sempre que el/la professor/a hagi presentat almenys 5 redaccions d'alumnes del
mateix curs:
- Una targeta regal per valor de 25 euros per al/a la professor/a de l'alumne/a guanyador/a
per a compres a El Corte Inglés
- Una bateria externa per a mòbils o tauletes
4t- L'APIB farà públic el nom dels guanyadors/es al mes de maig o juny de 2022.
4. Criteris:
El jurat valorarà les obres presentades segons els criteris següents:
a) Qualitat de la redacció: estil, llenguatge, sintaxi…
b) Qualitat del contingut
c) Originalitat
d) Aportació
Es dona per suposada l'autenticitat com a autoria i la inexistència de plagi.
Qualsevol incompliment d'aquests requisits serà motiu suficient per a l'exclusió del treball i
l'advertència al candidat.
5. Jurat:
1r- El jurat estarà compost per periodistes membres de la Junta Directiva i no podran
participar-hi els qui tinguin fills en algun dels cursos objecte de la convocatòria.
2n- La composició del jurat es farà pública a la web d’APIB en un termini no superior a un
mes des de l'inici de la difusió d'aquesta convocatòria, si no es fes al mateix temps.
En aquest cas ja s'indica la composició: Cristina Sastre, redactora d'IB3 Notícies; Joana
Solivellas, redactora dIB3 Ràdio; Guillermo Esteban, redactor d'Última Hora, i Bernat
Company, redactor presentador de l'Informatiu balear de RTVE.
6. Resolució:
El jurat emetrà veredicte i triarà les obres guanyadores en funció dels criteris exposats. La
decisió del jurat s'anunciarà durant el mes de maig o juny del 2022 i els reconeixements
seran lliurats als guardonats en un acte públic al setembre o octubre.
7. Acceptació:

La participació al concurs suposa l'acceptació de totes i cadascuna de les bases del concurs
i de la decisió inapel·lable del jurat.
8. Organització:
El Concurs Escolar de Redacció sobre Periodisme és organitzat i convocat per l'Associació
de Periodistes de les Illes Balears (APIB).
9. Més informació:
concursredaccioapib@gmail.com
https://periodistasbaleares.com/
L'APIB és l'única associació que representa periodistes balears integrada a la
Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), primera organització
professional de periodistes d'Espanya, composta per 49 associacions federades i 17
vinculades, que en conjunt representen 20.000 periodistes. El seu objectiu principal és
la defensa de la professió periodística, des de la responsabilitat i l'ètica
deontològica, exigint la titulació universitària específica per exercir i vetllant per
el ple exercici de la llibertat d'expressió. L'APIB és una entitat independent i
compromesa amb la societat, que manté una actitud crítica i vigilant amb els
mitjans de comunicació públics i privats i amb els poders polític, econòmic i
social, en nom de la imparcialitat que ha de regir el dret a la llibertat de
informació i la llibertat de premsa. L'associació vetlla pel compliment dels
principis d'interès general, veracitat, transparència, independència, imparcialitat i
responsabilitat.

