
Concurs de booktubes sobre Carme Miquel

Bromera ha posat en marxa un concurs de booktubes per a centres escolars al voltant de la figu-
ra de Carme Miquel per a les Trobades d’Escoles en Valencià de 2023. Feu arribar el vostre vídeo 
en què recomaneu alguna de les obres de Carme Miquel a la coordinadora d’Escola Valenciana 
de la vostra zona i podreu optar a diferents premis:

• 200 euros a gastar en llibres per al centre més participatiu.

• 100 euros a gastar en llibres per al vídeo amb més visualitzacions.

• 100 euros per a gastar en llibres per al més original.

Bases i condicions:

1.  Cal enviar els vídeos almenys una setmana 
abans de la data de la Trobada de la vos-
tra zona al correu premsa@bromera.com. 
Cal fer-hi constar les dades personals del 
responsable del contingut (nom i cognoms, 
adreça postal i telèfon de contacte) i en qui-
na Trobada s’hi participa.

2.  El termini per a la recepció de vídeos co-
mença el 7 de març de 2023. Consulta la 
data de les Trobades ací.

3.  Els vídeos es penjaran al canal de YouTube 
Emociona’t amb la lectura.

4.  El llibre recomanat ha de ser de Carme 
Miquel i publicat per Edicions Bromera o 
Tàndem Edicions.

5.  En el cas dels menors d’edat, el vídeo s’ha 
d’enviar amb una autorització de drets 
d’imatge, correctament signada i emplena-
da, a la mateixa adreça electrònica del punt 
1. Pots descarregar-ne un model a continu-
ació.

6.  La durada màxima de cada vídeo és de 3 
minuts i es pot fer servir qualsevol dispo-
sitiu de gravació (càmera de vídeo, càmera 
fotogràfica, telèfon mòbil, tauleta tàctil...) 
en posició horitzontal.

7.  L’editorial es reserva el dret de no publi-
car aquells vídeos que no reunisquen els 
requisits d’adequació.

8.  Les dades dels participants i dels seus 
representants seran incloses en un fitxer, 
propietat de Bromera, que s’usarà per a 
fer-los arribar el premi.

9.  La participació implica la cessió a Edicions 
Bromera dels drets d’imatge per a la difu-
sió i la reproducció dels vídeos a través de 
canals i xarxes socials.

10 . El premi al vídeo amb més visualitzacions 
es farà públic el dilluns següent a l’última 
Trobada.

11. Els altres dos premis es donaran a conéi-
xer el divendres abans de la Trobada cor-
responent i els guardons es lliuraran a la 
caseta de Bromera que hi haurà a la Tro-
bada eixe cap de setmana.

12. La persona que recull el premi es compro-
met a fer-se una foto que es difondrà en 
les xarxes socials de Bromera i d’Escola 
Valenciana.

Amb el valencià, fem escola
Any Carme Miquel

https://escolavalenciana.org/web/trobades/trobades-2023/


Un clàssic imprescindible, colpidor 
i emocionant protagonitzat per 
una dona en temps de postguerra.

Obra pòstuma que esdevé un 
retrobament amb la Carme 
Miquel més punyent.

Una història compromesa amb 
el nostre entorn sobre l’ambició 
desmesurada pel ciment.

Una revista llançada des d’un tren 
és l’inici d’una aventura per als 
germans Monroig.

Un recull de fragments de la història i 
de les esperances de futur que Carme 
Miquel dedica a la seua filla Roser.

Sabies que darrere de cada nom hi 
ha un poema? Si et fixes bé, en cada 
lletra hi ha versos amagats.

Un llibre sobre temes que preocupen 
els joves, com ara les drogues, la 
sexualitat o les famílies canviants.

Un relat d’emocions, de rivalitats i de 
lluita per la supervivència expressades 
des dels costums d’un poble.

Un conte senzill d’animals amb una 
tortuga com a protagonista i els 
colors com a contrapunt. 
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Amb el valencià, fem escola
Any Carme Miquel



Model de cessió de drets

................................................................................................................................................................................., major d’edat, amb NIF ..........................................................................  

i domicili en ....................................................................................................................................................................., població .....................................................................................................................

..................................................., província de .............................................................................................., i CP ...........................................................................................,  

en representació del menor o la menor ...................................................................................................................................................................................................... 

i domicili en ....................................................................................................................................................................., població .....................................................................................................................

..................................................., província de .............................................................................................., i CP ...........................................................................................,  

MANIFESTA

Primer: Que el menor o la menor intervé en un vídeo del projecte de lectura Emociona’t que es publicarà 
al canal de YouTube Emociona’t amb la lectura. Les imatges podran ser difoses a través de tots els canals 
d’Edicions Bromera (pàgina web, xarxes socials...), així com en possibles esdeveniments relacionats amb 
Edicions Bromera. 

Segon: Que cedeix i transmet a l’empresa esmentada més amunt els drets d’imatge i de veu.

Tercer: El sotasignat es responsabilitza davant de Bromera i davant de tercers de qualsevol reclamació que 
es puga originar amb motiu d’aquesta autorització.

Quart: Aquesta activitat està exempta de remuneració econòmica.

..................................................................................................................................................., .................................................................................................... de 20................

Signat: ................................................................................................................................


