Bases del XVIII
Concurs de punts
de llibre
Per tal de promoure la lectura, oferint un espai de participació i creació artística,
l’Ajuntament de Girona convoca el XVIII Concurs de punts de llibre, que es regeix per
les bases següents:
Primera
Podran prendre part en el concurs tots els nens i nenes de primària (de 1r a 6è) i d’edats
compreses entre els 6 i 12 anys (ambdós inclosos) de les escoles de Girona.
Segona
El tema és lliure, però es valorarà especialment que els punts estiguin inspirats en l’arribada
de l’home a la lluna, coincidint que enguany farà 50 anys que Neil Armstrong va trepitjar la
lluna per primer cop en baixar de la nau Apol·lo XI.
Es valorarà tant l'originalitat del punt com el tractament del tema.
Tercera
El format del punt de llibre és de 5 per 20 cm. La tècnica per fer el punt és lliure. Es dibuixarà
a una sola cara a color o blanc i negre. S’hi podrà incloure un text lliure en forma de lema. Els
treballs de difícil edició no s’admetran en la fase de concurs: plastificats, desplegables, a
dues cares...
Quarta
El punt haurà d’estar firmat al darrere amb un PSEUDÒNIM, el NOM DEL CENTRE
EDUCATIU i el CURS, i s’acompanyarà amb un sobre tancat identificat amb el pseudònim i
on constaran el NOM i COGNOMS, EDAT, SEXE, TELÈFON, ESCOLA i CURS del o de la
participant. Cada centre lliurarà un llistat del seus participants on hi consti el NOM i
COGNOMS, l’EDAT i el CURS de cada participant.
Cinquena
Només s’acceptarà un exemplar per persona.
Sisena
Els exemplars es lliuraran a qualsevol de les cinc biblioteques públiques de Girona fins a les
20 h del dia 25 d’abril de 2019.

Setena
El nombre màxim de composicions que poden concórrer al concurs és de 60 punts per
centre, repartits de la manera següent:
- 20 per a cicle inicial (1r i 2n)
- 20 per a cicle mitjà (3r i 4t)
- 20 per a cicle superior (5è i 6è)
Vuitena
Els premis s’atorguen per cicles:
- 3 premis per a cicle inicial
- 3 premis per a cicle mitjà
- 3 premis per a cicle superior
Els primers premis de cada cicle consisteixen en l’edició del punt de llibre per a la utilització a
les biblioteques públiques de Girona i un lot per al guanyador i un per a la seva classe.
Els segons i tercers premis consisteixen en un lot de llibres per al guanyador i un per a la
seva classe.
Es farà una exposició itinerant per les biblioteques públiques de Girona amb tots els punts
participants.
Novena
El jurat està format per persones vinculades al món dels llibres, al món artístic gironí, a les
biblioteques, a l’educació i a l’Ajuntament de Girona.
Desena
El veredicte i el lliurament de premis es farà el dia 22 de maig, coincidint amb el lliurament de
premis dels Jocs Florals i Concurs de punts de llibre.
Onzena
Els punts no premiats podran recollir a la biblioteca Just M. Casero durant el mes d’octubre.
Un cop exhaurit aquest termini, l’Ajuntament no es responsabilitza dels exemplars.
Dotzena
No s’acceptaran els treballs que no compleixin els requisits recollits a les bases del concurs.

La inscripció a aquest recurs suposa el consentiment per a incorporar les dades personals en el fitxer automatitzat "Inscripció a activitats
municipals" de l'Ajuntament de Girona únicament per a la realització de la XVIII edició del Concurs de Punts de llibre, del qual n’és el
Responsable del Tractament, d’acord amb Reglament General de Protecció de Dades, sobre la base legal que atorga la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, art. 66). Les dades no s’utilitzaran per a finalitats diferents ni es cediran a tercers sense el
vostre consentiment, excepte que sigui necessari per a l’execució de la prestació del servei o una norma legal ho autoritzi. Els períodes de
conservació i eliminació de les dades estan sotmesos a la regulació emesa per la Comissió Nacional d’Accés i Avaluació i Tria Documental
de Catalunya. Sobre aquestes dades es poden exercir els drets (drets ARSLOP: accés, rectificació o supressió, limitació del tractament,
oposició i, si és el cas, portabilitat) mitjançant sol·licitud adreçada o presentada al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004-Girona) o Seu
electrònica de l’Ajuntament de Girona (https://seu.girona.cat). Més informació a www.girona.cat/dadespersonals. Per a qualsevol qüestió
relacionada us podeu adreçar a la persona Delegada de Protecció de Dades (DPO@ajgirona.cat).
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Tretzena
El jurat és el responsable d’interpretar les presents bases i podrà resoldre aquells aspectes
que no s’hi recullin.

