
BASES GENERALS DEL PREMI PUNT DE LLIBRE DEL 
PROGRAMA EDUCATIU EL COMERÇ I LES ESCOLES 

DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

El Premi Punt de Llibre s’emmarca dins el programa 
educatiu El Comerç i les Escoles de l’Ajuntament 
de Barcelona, dirigit per la Direcció de Comerç amb 
la col·laboració de l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona. El programa té per objectiu afavorir el 
coneixement de l’entorn cultural, social i històric de 
Barcelona mitjançant el comerç de barri, i alhora  
educar per a un consum crític i responsable.

El Premi consisteix en reconèixer els dibuixos fets pels 
escolars dels centres educatius presentats a l’activitat, 
en que el tema central és el comerç de proximitat 
explicat a través del llenguatge plàstic. Els dibuixos 
seleccionats s’editaran posteriorment en format punt 
de llibre. Amb aquesta iniciativa es vol mostrar a la 
ciutadania la visió que els/les participants tenen del 
comerç de proximitat mitjançant la distribució dels  
punts de llibre a tots els eixos comercials de la ciutat  
en la diada de Sant Jordi.

1. Objecte

Es podran presentar al Premi els centres d’educació 
infantil, primària i secundària obligatòria i post 
obligatòria de la ciutat de Barcelona.
Els dibuixos de l’alumnat seran classificats per 
categories.

2. Participants

El tema central dels dibuixos haurà de ser el comerç  
de proximitat explicat a través del llenguatge plàstic.

Les il·lustracions es realitzaran en una plantilla facilitada 
per l’organització. En el cas de treballar el dibuix en 
altres suports es podrà enganxar dins el requadre de la 
plantilla.

Tots els dibuixos hauran de portar, amb lletra clara, el 
nom del o de l’alumne/a; o el del grup o classe que l’ha 
realitzat, el curs i el centre educatiu al qual pertany.
Cada centre educatiu seleccionarà el nombre de 
dibuixos que s’indicarà per classe participant que 
s’ajustin més a la finalitat de la proposta.

Els dibuixos seleccionats, així com un llistat dels i les 
alumnes participants es lliuraran a l’organització en el 
calendari establert.

3. Requisits



Els dibuixos seleccionats s’editaran, a càrrec de la 
Direcció de Comerç, en forma de punts de llibre i 
es distribuiran, dins la campanya de Sant Jordi, als 
comerços dels eixos i associacions comercials de 
Barcelona.

En els punts de llibre apareixerà el nom del/la  
l’alumne/a, el centre educatiu i el curs al qual pertany.
L’alumnat premiat rebrà un diploma i un obsequi. 
L’alumnat finalista rebrà un obsequi.
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. 
La selecció de dibuixos escollits es comunicarà als 
centres docents per correu electrònic. 
L’acte de lliurament del Premi Punt de llibre tindrà 
lloc durant el mes d’abril. La data, el lloc i l’hora es 
comunicaran oportunament.

4. Reconeixement

El termini de presentació de propostes començarà el  
dia següent a la publicació de la convocatòria al BOPB  
i tindrà una durada mínima de 1 mes.

El dia que s’indicarà, en horari escolar, l’organització 
passarà a recollir per cada centre educatiu els quatre 
dibuixos pre-seleccionats per cada classe participant. 
Els sobres, degudament identificats amb el nom  
del centre.

Els centres que no facin entrega dels dibuixos per als 
punts de llibre, en la data que l’organització ha establert, 
quedaran exclosos per la fase de selecció.

5. Inscripcions i lliurament:

Els criteris de valoració adoptats pel jurat es basaran 
en la l’adequació a la finalitat proposada: el comerç 
de proximitat. Es valorarà també la creativitat i les 
tècniques plàstiques emprades. El jurat exclourà les 
obres amb un contingut no adequat i amb marques 
comercials o logotips evidents d’establiments 
comercials.

6. Criteris de valoració:

Els dibuixos seran seleccionats per un jurat  
constituït per: 

- El/La Director/a de Comerç de l’Ajuntament  
de Barcelona, que actuarà com a president/a

- El/La responsable del programa el comerç  
i les escoles de la Direcció de Comerç 

- Una persona  representant de l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona

- Una persona de suport  tècnic del programa  
“el comerç i les escoles”

- Una persona  representant del sector comercial 
- Un/a professional del món del disseny o de les  

belles arts
- Una persona representant de l’àmbit acadèmic  

del món del disseny o de les belles arts
El/la lletrat/da de la Direcció de Comerç actuarà  
com a secretari/a, amb veu i sense vot.

El jurat es reunirà per a realitzar la tria de dibuixos. 
El jurat seleccionarà dos dibuixos per categoria 
presentada. També seleccionarà les obres finalistes.

7. Jurat

La participació en aquest premi suposa l’acceptació  
de les presents bases.

Els dibuixos premiats o seleccionats seran cedits  
a l’Ajuntament de Barcelona per al seu ús, exhibició, 
reproducció, difusió i comunicació pública i 
transformació en qualsevol suport, indicant sempre el 
nom, curs i centre educatiu al qual pertany l’autor/a.

L’organització retornarà els dibuixos originals a cada 
centre docent participant que ho sol·liciti el dia establert 
de l’entrega de premis. 

En cas de nova edició dels dibuixos premiats, caldrà 
que es faci constar en els materials de difusió i publicitat 
la frase “Aquest dibuix ha rebut el Premi Punt de llibre 
del programa el Comerç i les Escoles ...” d’acord amb 
la normativa d’imatge corporativa de l’Ajuntament de 
Barcelona.

El programa El comerç i les escoles queda facultat  
per resoldre qualsevol incidència no prevista en 
aquestes bases.

8. Condicions generals:


