
 
OBJECTIU 
Realització d'un punt de llibre per a l’aniversari de la Biblioteca. 
 

PARTICIPANTS 
Hi podran participar tots els infants d’edats compreses entre els 
3 i els 12 anys. 
 

FORMAT 
Els punts de llibre hauran de ser de 5,5 cm d'ample per 21 cm 
d'alt. Sobre cartolina, per una sola cara i amb un nombre de 
tintes il·limitat. La tècnica de la il·lustració serà lliure.  

TEXTOS QUE HAURAN DE CONSTAR AL PUNT DE LLIBRE 
Biblioteca de Pallejà. 17è aniversari. 2002-2019. 

TERMINI DE PRESENTACIÓ 
Els punts es podran presentar a la Biblioteca (Castell de Pallejà) 
fins al divendres 8 de novembre.  

FORMA DE PRESENTACIÓ 
Darrere del punt hi constarà un pseudònim. Haurà d’anar dins 
d’un sobre tancat i hi constarà: fora del sobre, el mateix pseudò-
nim; dins del sobre, un full amb el nom i els cognoms de l'autor/
a, l’edat, l’adreça i el telèfon. 
Cada participant podrà presentar un màxim de dos treballs.   

JURAT 
El jurat estarà format pel personal de la Biblioteca.  
El jurat resoldrà qualsevol aspecte no previst en aquestes bases i 
la seva decisió serà inapel·lable. 

PREMIS 
Els guanyadors es donaran a conèixer el divendres  15 de no-
vembre a les 18 h, durant l’hora del conte. Hi haurà un únic gua-
nyador i 2 finalistes. Tots tres obtindran un obsequi.  
Tots els punts participants s’exposaran a la Biblioteca i el punt 
guanyador s’imprimirà i es repartirà entre els lectors.  
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