





La Biblioteca El Castell convoca les
Escoles Font de l’Orpina i Pau Casals
al 2n Concurs de Punts de llibre amb
l’objectiu de potenciar l’intercanvi
d’experiències
entre
biblioteca
i
centres educatius, fomentant
la
lectura i la creativitat.

La tècnica serà lliure.
La base (21x6cm) es donarà a les escoles.
Els punts de llibre es treballaran a casa.
No es podran plastificar.
Únicament es treballarà una cara del punt
de llibre. En l’altra s’hi haurà de fer
constar:
o Nom i cognoms de l’alumne
o Cicle (inicial, mitjà o superior)
o Nom del centre

El jurat estarà
persones:
-

Alumnes d’educació primària de les
escoles Font de l’Orpina i Pau Casals
del municipi.

-

format

per les següents

Pere Casas, regidor de cultura
Samuel López, director de
biblioteca El Castell
Cesc Mestres, dissenyador

la

Es contemplarà un finalista per cicle de cada
escola. D’entre els sis finalistes, el jurat triarà
un guanyador de cada escola.

Temàtica: 10 anys de la biblioteca
El Castell

El premi consistirà en la impressió dels 2
punts de llibre guanyadors i un llibre per
cadascun d’ells juntament amb els finalistes.

Cal presentar els punts de llibre a l’escola
corresponent del 3 al 10 d’abril (ambdós
inclosos).
El lliurament de premis es realitzarà el dilluns
23 d’abril emmarcat dins els actes de Sant
Jordi.
Tots els punts de llibre presentats quedaran
exposats a la biblioteca El Castell del 21
d’abril al 19 de maig. A partir del 21 de
maig es podran recollir a la mateixa biblioteca
els punts de llibre originals. I a partir de la
mateixa data, es repartiran els guanyadors
impresos entre els usuaris que facin préstec.
Per a més informació podeu dirigir-vos a la
Biblioteca El Castell de Vacarisses (C/Major,
3) trucant al telèfon 938 281 114 o bé a
través del correu electrònic
b.vacarisses.ec@diba.cat

