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1. Poden participar al concurs tots els infants i 
joves de Lleida i província, a partir de 4 anys.

2. El concurs estableix cinc categories de 
participació:
A - de 4 i 5 anys
B - de 6 a 8 anys
C - de 9 a 12 anys
D - de 13 a 16 anys
E          -  a partir de 17 anys

3. Aquest any el tema és: espantaracismes
 

4. Tècniques: fotografies 
imatges realitzades a l’ordinador 
fotomuntatges (collage d’imatges                  
de premsa o altres)
fotocòpies

El treball es podrà realitzar triant una d’aquestes 
tècniques o amb una tècnica mixta que inclogui 
dues o més tècniques de manipulació d’imatges. 

5. S’ha de presentar en un format màxim 
Din A4. Tan sols es pot presentar un treball per 
participant o grup.

6. Els treballs seran anònims i s’han de 
presentar amb un lema escrit al darrere. En un 
sobre tancat cal fer constar a l’exterior, el lema i 
l’edat i a l’interior, un full on constaran les dades 
personals (nom, edat, curs, adreça i telèfon).

7.  En cas que sigui l’escola qui presenti els 
treballs, cal adjuntar una breu descripció de la 
proposta educativa portada a terme.
En un sobre tancat cal fer constar: el nom i 
localitat de l’escola o entitat que participa i la 
relació d’alumnes que han participat.

8.  El període de presentació dels treballs es 
clou el dia 11 de maig. Cal fer entrega de les 
obres a TRAMA (Alcalde Areny núm. 6, altell 1r-B, 
prèvia concertació al Tel. 626461107 o a 
trama_cultural@yahoo.es), o bé a ABACUS 
cooperativa (Rambla d’Aragó, núm.14) en horari 
comercial.

9. Es destinaran tres premis per a cada 
categoria i un diploma acreditatiu.
Els premis consistiràn en lots de llibres pel valor 
de l’import de cada categoria:

        1er premi:         90 euros
        2on premi:         50 euros
        3er premi:         30 euros

10.  Els treballs premiats passaran a ser 
propietat de la Facultat de Ciències de l’Educació 
(UdL). La resta dels treballs es podran recollir a 
Trama de l’1 al 15 de juliol.

11. El jurat estarà format per artistes, 
professors i professores.

12.  L’entrega de premis es celebrarà el 4 de 
juny a les 6 de la tarda a Sala de Juntes de la 
Facultat de l'Educació, Psicologia i Treball Social 
(UdL).  Av. de I'Estudi General, 4. Lleida. 

Us animem a participar en aquesta nova convocatòria!

Podeu veure + informació  i vídeos sobre anteriors convocatòries a:
http://www.espaiperformatiu.udl.cat/?p=2121

El premi d' imatge infantil i juvenil 
L'Ull Tafaner va néixer l’any 2000 amb la 

finalitat de fomentar la creativitat i la 
capacitat de reflexió dels infants i, també, 
d'animar al professorat a desenvolupar 

activitats d'aprenentatge comprensiu emprant 
com a procediment les imatges.

El premi està organitzat per TRAMA, educació, 
la cooperativa ABACUS, l’Ajuntament de Lleida 

i la Universitat de Lleida (Vicerectorat 
d’Activitats Culturals i Projecció Universitària).

Vicerectorat d’Activitats
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La categorització racial no consisteix simplement 
a dir 'ets negre o indi, per tant, ets inferior', 

sinó a dir 'no ets com jo, per tant ets inferior'. 
Walter Mignolo

La proposta d'enguany pretén obrir un espai 
on les representacions racistes puguin ser 

desafiades o substituïdes per imatges 
positives de les diferències. 


