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HORARIS

SANT JORDI 2011



BIBLIOTECA
ARMAND CARDONA
TORRANDELL

Matins
de dimarts a dissabtes
de 10 a 14 h








Tardes
de dilluns a divendres
de 16 a 20 h
Dissabtes
de 17 a 20 h

Bases del:

2n Concurs
infantil



de punts
de llibre

Jurat:

Amb motiu de la Diada de Sant Jordi i del
Dia Internacional del Llibre Infantil (2 d’abril)
la Biblioteca Armand Cardona Torrandell, convoca el

El jurat estarà format per les següents persones:

2n Concurs Infantil de punts de llibre

•
•
•

Participants:
•

Podran prendre part en el concurs les nenes i nens de 1r a 6è de
primària.

•

Joan Ramon Gàlvez: colleccionista de punts de llibre.
Cesca Mestres: editora de llibres infantils.
Aida Moral: treballadora de la Biblioteca i membre de l’equip de la
sala infantil.
Sebastià Serra: illustrador de contes infantils.

Lliurament del premi:

Tema:
•

•
La princesa de la llegenda de Sant Jordi.

Tècnica i format:
•
•

Cartolina blanca mida 5x18 il·lustrada només per una cara.
S’acceptaran obres elaborades amb pintura o dibuix, però no
s’admetran punts de llibre amb imatges animades, lletres en relleu o
retoladors florescents.

•

Exposició:
•

Presentació:
•
•

Cada participant podrà presentar només un punt de llibre i ha de ser
una obra inèdita.
El termini de lliurament serà de l’1 al 30 d’abril del 2011 a la Biblioteca
Armand Cardona i s’ha d’entregar al personal de la Biblioteca.

El lliurament del premi tindrà lloc el dissabte 18 de juny a les 12h, al
finalitzar l’hora del conte. També es podrà consultar el resultat a
través de la web de la Biblioteca.
El premi consistirà en un lot de llibres i la impressió del punt de llibre
per la diada de Sant Jordi del 2012.

•
•

•

El punt de llibre s’haurà de presentar dins d’un sobre.

•

•

A dins d’aquest sobre s’inclourà: el punt de llibre amb el pseudònim
de l’autor anotat al darrera i un sobre més petit i tancat (on consti
ben visible el pseudònim) a dins del qual hi constaran les dades
personals (nom, cognom, edat, adreça, telèfon, escola, curs i correu
electrònic en cas de tenir-lo).

•
•

Un cop feta una selecció dels punts de llibre presentats es farà una
exposició que es podrà visitar a la sala infantil de la Biblioteca del 23
de maig al 23 de juny.

A partir del 4 de juliol i fins el 29, es podran recollir els punts de
llibre que no hagin estat premiats. Després d’aquesta data, la
Biblioteca en farà l’ús que cregui necessari.
El premi pot quedar desert i qualsevol incidència serà resolta pel
jurat.
L’autor/ autora del punt de llibre guanyador cedeix els drets de
reproducció i difusió del punt.
Per qualsevol dubte o consulta us podeu adreçar al personal de
la Biblioteca.
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació
d’aquestes bases.

