CATÀLEG D’ACTIVITATS PER ALS CENTRES
El catàleg d’activitats varia en funció de si el centre fa la comanda de llibres a
l’editorial directament o de si adquireix els llibres per altres vies. Recordem
que disposem de propostes didàctiques dels nostres títols a la web de
l’editorial i que tenim llibres des de lletra de pal i lligada fins a 12 anys.

COMANDA FETA A L’EDITORIAL:
1) En tots els casos: Orientem i recomanem l’elecció dels títols que més s’adaptin a les
necessitats del centre i dels alumnes. A més, es poden descarregar les propostes
didàctiques gratuïtament des de la pàgina web de l’editorial:
http://edicionsdelpirata.cat/propostes-didactiques/
2) Comandes superiors a 300€: S’ofereixen un dels següents fòrums1:
2.1)
Procés d’edició d’un llibre.
2.2)
Funcionament d’una editorial.
2.3)
Xerrada sobre emprenedoria.
3) Comandes superiors a 400€: S’ofereix o una de les activitats llistades en el punt 2 o un
fòrum amb l’autor/a2.
4) Comandes superiors a 700€: S’ofereix una activitat llistada en el punt 2 i el fòrum amb
l’autor/a.
5) Comandes superiors a 1000€: Organització d’un concurs literari. Els alumnes redacten
breus novel·les respectant unes bases que pot proporcionar l’editorial o bé el centre.
Els mestres fan una selecció de les dues millors novel·les de cada classe. De les obres
seleccionades, el consell editorial decidirà quines són les tres novel·les finalistes i la
guanyadora. L’editorial es compromet a enviar un representant en el cas que es vulgui
fer un acte d’entrega de premis.
6) Comandes superiors a 1500€: L’activitat que s’ofereix és l’organització del concurs
literari del punt anterior més la maquetació, disseny i impressió de 10 exemplars de la
novel·la guanyadora per a la biblioteca del centre.
Per realitzar les comandes o consultes, si-us-plau, envieu un correu a:
editorial@edicionsdelpirata.cat
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Recomanem consultar la disponibilitat per oferir el fòrum amb un mínim d’un mes d’antelació.
Recomanem consultar, al responsable de l’editorial, la disponibilitat dels nostres autors amb un mínim
d’un mes d’antelació.
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COMANDA FETA PER ALTRES VIES:
1) En tots els casos: Orientem i recomanem l’elecció dels títols que més s’adaptin a les
necessitats del centre i dels alumnes. A més, es poden descarregar les propostes
didàctiques gratuïtament des de la pàgina web de l’editorial:
http://edicionsdelpirata.cat/propostes-didactiques/
2) Comandes superiors a 600€: S’ofereix un dels següents fòrums3:
2.1)
Procés d’edició d’un llibre.
2.2)
Funcionament d’una editorial.
2.3)
Xerrada sobre l’emprenedoria.
3) Comandes superiors a 800€: S’ofereix o una de les activitats llistades en el punt 2 o un
fòrum amb l’autor/a4.
4) Comandes superiors a 1400€: S’ofereix una activitat llistada en el punt 2 i el fòrum
amb l’autor/a.
5) Comandes superiors a 2000€: Organització d’un concurs literari. Els alumnes redacten
breus novel·les respectant unes bases que pot proporcionar l’editorial o bé el centre.
Els mestres fan una selecció de les dues millors novel·les de cada classe i després el
consell editorial decidirà quines són les tres novel·les finalistes i la guanyadora.
L’editorial es compromet a enviar un representant en el cas que es vulgui fer un acte
d’entrega de premis.
6) Comandes superiors a 3000€: L’activitat que s’ofereix és l’organització del concurs
literari del punt anterior més la maquetació, disseny i impressió de 10 exemplars de la
novel·la guanyadora a distribuir entre el premiat i la biblioteca del centre.
Per realitzar les comandes o consultes, si-us-plau, envieu un correu a:
editorial@edicionsdelpirata.cat
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Recomanem consultar la disponibilitat per oferir el fòrum amb un mínim d’un mes d’antelació.
Recomanem consultar, al responsable de l’editorial, la disponibilitat dels nostres autors amb un mínim
d’un mes d’antelació.
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