
 
1r Concurs Infantil de Punts de Llibre Biblioteca P. Gual i Pujadas 

per a escoles de Canet de Mar (2019) 
 
 
BASES DEL CONCURS 
 
CONDICIONS GENERALS DEL CONCURS 
La Biblioteca P. Gual i Pujadas, amb el propòsit d’acostar la cultura i l’art al món de l’educació, 
impulsa el Concurs de Punts de Llibre Biblioteca P. Gual i Pujadas entre els alumnes de les escoles 
municipals de cicle mitjà i superior de primària.  
 
1. CATEGORIES. 

· Categoria I: Cicle Mitjà 
· Categoria II: Cicle Superior 

 
2. TEMA. Lliure i original 
 
3. FORMAT. 6 cm x 20 cm a una sola cara, amb gramatge tipus cartolina o similar (120 gr), no foli 
d’oficina. Tècnica: lliure 
 
4. PLIQUES. El punt es presentarà signat al darrere amb un pseudònim i categoria. S’acompanyarà 
amb un sobre tancat identificat amb el pseudònim i on constarà: nom complert, categoria, adreça, 
telèfon i adreça e-mail si en disposa, del/la participant.  
 
5. TERMINI. La data límit de lliurament dels punts de llibre serà el 12 de maig de 2019 a la mateixa 
biblioteca. 
 
6. PREMIS.  Hi haurà 4 premis per cada categoria 

 1r premi: val de compra per valor de 50€ a una de les llibreries de Canet.  
 2n i 3r premi: lot de llibres. 
 Votació popular: val de compra per valor de 50€ a una de les llibreries de Canet.  

La biblioteca farà la producció dels punts premiats per a l’ús de la pròpia biblioteca. A més, els 
autors d’aquests rebran una producció exclusiva del seu punt per a que puguin repartir-lo entre 
els seus familiars, amics, professors...  
 
7. JURAT. Estarà format per 6 persones: un representant de cada centre educatiu (Col·legi Yglesias, 
Escola FEDAC, Escola  Misericòrdia i Escola Turó del Drac), un de l’ajuntament i un de la biblioteca. 
 
Del 15 al 31 de maig s’exposaran tots els punts participants a la biblioteca, per tal de recollir el vot 
popular (un per categoria). 
 
8. LLIURAMENT DE PREMIS:  El veredicte i lliurament de premis tindrà lloc el dissabte 8 de juny 
de 2019 a les 12h del migdia, a la plaça de la biblioteca.   
 
9. El jurat és el responsable d’interpretar les presents bases i podrà resoldre aquells aspectes que 
no s’hi recullin. 


