
 

 
 
PREMI PUNT DE LLIBRE 2019 

 

 

 

 
El Premi Punt de Llibre d’El comerç i les escoles vol mostrar a la ciutadania la 
visió que els nois i noies tenen del comerç de proximitat, una tipologia de 
botigues que contribueixen a mantenir la xarxa social i a humanitzar la nostra 
ciutat.  
 
Així doncs, amb la participació dels centres educatius i la col·laboració dels 
comerciants de Barcelona, en motiu de la diada de Sant Jordi, les botigues dels 
eixos comercials de Barcelona s’ompliran de punts de llibre d’El comerç i les 
escoles! 

 
Participació: 
L’activitat està adreçada als centres d’educació infantil, primària i secundària obligatòria i post obligatòria de la 
ciutat de Barcelona.  

Els dibuixos dels alumnes seran classificats en les següents 7 categories: I-cicle superior d’educació infantil;  II-
cicle inicial, III-mitjà i IV-superior d’educació primària; V-cicle inicial i VI-superior d’educació secundària 
obligatòria, batxillerat i cicles formatius;  i VII-educació especial. 

Tema de l’activitat:  
El tema central dels dibuixos haurà de ser el comerç de proximitat explicat a través del llenguatge plàstic. 
 
Característiques dels dibuixos: 
Les il·lustracions es realitzaran en una plantilla facilitada per l’organització. 
 
Contribució de l’activitat a les competències bàsiques: 
Competències transversals: artística i cultural. 
Competències personals: autonomia i iniciativa personal. 
Competències centrades a conviure i habitar el món: social i ciutadana. 
 
Inscripcions i lliurament:  
El termini d’inscripció serà el dilluns 15 d’octubre de 2018. El 7 de febrer de 2019, en horari escolar, 
l’organització passarà a recollir per cada centre educatiu els dibuixos participants. 
 

Selecció: 
Els dibuixos seran seleccionats per un jurat constituït per: representants de la comissió organitzadora, 
representants del món del comerç i representants del món de la plàstica i del disseny.  
 
Reconeixement:  
S’editaran tants punts de llibre com dibuixos premiats.  
Els punts de llibre es distribuiran dins la campanya de Sant Jordi a tots els eixos comercials de Barcelona. 
 
Els centres educatius a qui se’ls ha seleccionat un dibuix rebran una quantitat suficient del seu punt de llibre per 
a ser distribuït entre el seu alumnat.  
Els alumnes premiats rebran un diploma i un obsequi de l’organització. 
 
 Organitza: Àrea d'Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions 

Internacionals. Ajuntament de Barcelona 

Col·labora: Institut d’Educació. Ajuntament de Barcelona. 

 


