
PREMIS MÚSICA I INFÀNCIA DE COMPOSICIÓ DE CANÇÓ INFANTIL 2018 
 

                                                amb la col·laboració de:   
 
 

1ra edició dels PREMIS "MÚSICA I INFÀNCIA"  
DE COMPOSICIÓ DE CANÇÓ INFANTIL 

Any 2018 
 
BASES DELS PREMIS 
 
Amb l’objectiu de fomentar la creació de nous temes o cançons que enriqueixin el repertori de cançons per als 
infants, Bellaterra Música Editorial i El Musical-Centre Autoritzat de Grau Professional amb la col·laboració de 
Fundació SGAE convoquen conjuntament la 1ra edició dels Premis “Música i Infància” de Composició de Cançó 
Infantil d’acord a les següents bases: 
 

1. Pot optar al Primer Premi “Música i Infància” de Cançó Infantil qualsevol persona o persones majors 
d’edat que composin una cançó inèdita amb lletra i música, no premiada en cap altre certamen o concurs. 
 

2. La cançó presentada ha de tenir lletra i música originals. 
 

3. L’autor de la cançó pot ser una única persona o en col.laboració entre varies (lletra i música) 
 

4. L’idioma de la lletra de la cançó pot ser: Català, Castellà o Anglès. 
 

5. L’edat del públic destinatari de la cançó és de 3 a 8 anys. 
 

6. El tema de la cançó ha d’estar vinculat o relacionat amb el tema que l’organització del concurs proposi per 
a cada edició.  Per aquesta primera edició del Premi Música i Infància de Cançó Infantil el tema és 
“CANÇONS PER ESTAR FELIÇ”. L’elecció d’aquest tema no vol dir que la cançó presentada hagi de parlar 
de la felicitat en si, sinó que es pugui incloure dins d’aquest marc d’una manera  genèrica. 

 
7. PREMIS: 

●  PRIMER PREMI:  Contracte editorial per a la publicació i distribució de l’obra i edició d'un vídeo 
animat  a partir de l'àudio de la cançó guanyadora (Enregistrament fonogràfic de la cançó). 

● SEGON I TERCER PREMI:   Contracte editorial per a la publicació i distribució de l’obra i 
enregistrament fonogràfic de la cançó. 

(* L’organització es reserva el dret de declarar desert qualsevol dels premis si així es considera oportú) 
 

8. FORMAT DE PRESENTACIÓ DE LES CANÇONS: 
- Àudio: cançó enregistrada amb lletra i música en format MP3 (es valorarà més la qualitat artística que la 
qualitat de producció de l'àudio) 
- Document PDF amb el títol i la lletra de la cançó  
- Document PDF amb la melodia, lletra i acords  
 

9. TERMINI  DE PRESENTACIÓ: fins el dia 8 de juny a les 24:00h. 
 

10. PASSOS PER FER LA INSCRIPCIÓ: 

 
 



PREMIS MÚSICA I INFÀNCIA DE COMPOSICIÓ DE CANÇÓ INFANTIL 2018 
 

 
A. OMPLIR EL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ ALS PREMIS:  

Camps necessaris per omplir 
● Pseudònim de l’autor o autors 
● Telèfon de contacte 
● E-mail de contacte 
● Títol de la cançó 
● Frase descriptiva de la cançó 
● Acceptació de les bases 

 
B. ARXIUS PER ENVIAR PER E-MAIL A premimusicainfancia@elmusical.cat 

En cap cas pot aparèixer el nom de l’autor o autors de l’obra/cançó. En el seu lloc ha d'aparèixer 
el pseudònim.  

● Àudio: El títol de l’arxiu ha de ser “el títol de la cançó_pseudonim.mp3” 
● Document PDF amb el títol i la lletra de la cançó – El títol de l’arxiu ha de ser “el títol de la 

cançó_lletra_pseudonim.pdf” 
● Document PDF amb la melodia, lletra i acords – El títol de l’arxiu ha de ser “el títol de la 

cançó_partitura_pseudonim.pdf” 
● Fotografia de l’autor/autors en format digital – El títol de l’arxiu ha de ser “el títol de la 

cançó_foto1_pseudonim.pdf” 
● Document PDF amb les següents dades personals de cada autor: – El títol de l’arxiu ha de 

ser “el títol de la cançó_dadespersonals_pseudonim.pdf” 
➢ Nom i Cognoms complerts de l’autor/autors (especificar què ha fet 

cadascú) 
➢ Adreça 
➢ Codi Postal 
➢ Població 
➢ Telèfon 
➢ E-mail 
➢ DNI 
➢ Breu ressenya de 200 caràcters de la biografia de l’autor/rs. 

 
* Per estar inscrit als premis has d’haver fet el PAS A i el PAS B durant el termini establert. No es consideraran 
vàlides aquelles candidatures que no compleixin els requisits. 
 

11. El JURAT estarà format per: 
○ un músic del Consell Territorial de SGAE Catalunya 
○ un compositor que forma part de l'organització de les Jornades “Música i Infància” 
○ una persona en representació de l’Editorial, Bellaterra Música Ed. 
○ un músic/compositor català reconegut per la seva trajectòria  

 
12. LLIURAMENT DELS PREMIS: L’entrega dels premis es farà el divendres 6 de juliol de 2018 a les 19:00h dins 

el marc de les VIII Jornades de Música i Infància a El Musical de Bellaterra (c/ Ramon Llull, 16 – 08193 - 
Bellaterra). 

 
13. Les cançons que no siguin premiades, seran esborrades de la nostra base de dades en un termini màxim 

de 3 mesos. L’organització es compromet a no fer cap us d’aquestes cançons. 
 

14. Si en aquestes bases quedés algun tema sense precisar, li correspondrà a l’organització dels Premis 
precisar els detalls en el moment necessari.  
 

15. La presentació d’una cançó en aquest concurs implica l’acceptació de totes les bases.  
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