
La Biblioteca de Santa Eulàlia de Ronçana us convida a participar en la vuitena edició 
del Concurs de Punts de Llibre que es regirà per les bases següents:  
 
 

BASES DEL CONCURS 
 
1.Participants  
    
Hi podran participar totes les persones que ho vulguin, sense límit d’edat.  

 
 

2. Categories 
 

1a: fins a 7 anys. 
2a: de 8 a 10 anys. 
3a: de 11 a 16 anys 
4a: a partir de 17 anys. 
5a: Premi al millor treball conjunt de classe per les escoles. 
 
 

3. Tema 
 

El tema del 2019 és: EL BOSC 
Deixa’t inspirar pel paisatge:  arbres, bolets, vegetació, animals... o pels personatges 
imaginaris que l’habiten: follets, fades, llenyataires, bruixes, llops...i disposa’t a crear la 
teva petita obra d’art en un punt de llibre. 
 
. 
4. Característiques dels punts de llibre 
 

El format que s’ha de presentar serà de 5 x 21 cm, sobre cartolina, il·lustrat per una 
sola cara, sense límit de colors. 
 
Els dibuixos han de ser inèdits, originals i realitzats pel propi participant. Es valoraran 
els trets d’autenticitat de cada edat.  
 
 
5. Calendari de lliurament i exposició 
 

Cada participant podrà presentar un màxim de dos punts de llibre.  
 
Els originals s’hauran de lliurar en un sobre. A la part del darrere del punt de llibre i, 
escrit a llapis, constarà el nom, l’edat, l’adreça i el telèfon del participant i, si s’envien 
des de les escoles, també  el nom de l’escola i el curs.  
 
Els punts de llibre es lliuraran a la Biblioteca durant el termini comprès entre el 20 i el 
28 de febrer, i s’exposaran del 11 de març al 17 d’abril. 
 
El lliurament de premis serà dimarts 26 de març 
 
Els punts de llibre guanyadors queden a disposició de l’organització del concurs. 
 
Els treballs no premiats, que s’hagin entregat a la biblioteca, es podran recollir durant 
el termini de dos mesos un cop finalitzi l’exposició. Les escoles retornaran als alumnes 
participants els punts realitzats a classe. 
 
 



6. Jurat 
 
El jurat estarà format per persones vinculades a la vida cultural i educativa del 
municipi. 
 
 
7. Premis 
 
Els punts guanyadors i els segons premis de cada categoria, s’editaran com a punts 
de llibre de la Biblioteca de l’any 2019.  
També s’editaran dos punts seleccionats de les classes premiades. 
 
Hi haurà fins un total de 25 premis, que valoraran la tècnica, la creativitat, o 
l’originalitat. 
 
Tots els premiats rebran una bossa exclusiva amb molts regals, llibres i material de 
pintura gràcies a la col·laboració dels comerços de Santa Eulàlia i algunes empreses 
locals, a més de l’aportació de l’Ajuntament. 
 
 
 
8. Altres consideracions 
 
No s’acceptaran els treballs que no compleixin els requisits recollits a les bases del 
concurs. 
 
El Jurat és el responsable d’interpretar les presents bases i podrà resoldre aquells 
aspectes que no s’hi recullin. 
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