
BASES DEL II CONCURS DE MARCAPÀGINES
BIBLIOTEQUES DE PATERNA

El Servici de Biblioteques de l’Ajuntament de 
Paterna, com a part de les activitats incloses 
en la celebració del Dia del Llibre, convoca el 
II Concurs de Marcapàgines Biblioteques de 
Paterna. El tema del concurs d’esta edició és 
un vers de Gloria Fuertes, ja que en 2017 se 
celebra el centenari del seu naixement:

“El niño se sentó a leer 
y empezó a crecer”

1. Participants
Poden participar en el concurs tots els 
xiquets que reunisquen els requisits 
següents:
•	Cursar entre 2n Cicle d’Educació Infantil i 

6é de Primària
•	Ser veí de Paterna o estar escolaritzat en 

algun centre educatiu del municipi
•	Omplir la sol·licitud de participació i firmar 

l’autorització del pare, mare o representant 
legal. 

S’establixen tres categories:
•	Categoria Infantil: xiquets que cursen 2n 

Cicle d’Educació Infantil
•	Categoria Primària 1: xiquets que cursen 1r, 

2n o 3r d’Educació Primària
•	Categoria Primària 2: xiquets que cursen 

4t, 5é o 6é d’Educació Primària

2. Característiques de l’obra
El marcapàgines es realitzarà en un rectangle 
de 22cm x 6cm. El suport ha de ser cartolina 
sense motius en relleu. La tècnica serà 
manual i lliure. El disseny s’efectuarà només 
per una cara.

3. Presentació de treballs
La sol·licitud es presentarà degudament 
omplida dins d’un sobre tancat. El dit sobre 
i el marcapàgines sense firma s’inclouran 
en un sobre més gran, també degudament 
tancat. En la part exterior d’ambdós 
sobres i en el revers del marcapàgines es 
farà constar el lema que identifique l’obra 
Cada participant pot presentar fins a dos 
marcapàgines

4. Termini i lloc de presentació
Les sol·licituds per a participar en el concurs 
junt amb les obres podran presentar-se en 
les biblioteques públiques La Cova Gran i 

La Canyada, i en les agències de lectura de 
Terramelar i La Coma, en els seus horaris 
habituals. El termini de presentació dels 
treballs serà fins al 24 de març de 2017 a les 
20h.

5. Jurat
El jurat estarà compost per:
•	El regidor de Cultura de l’Ajuntament de 

Paterna, o persona en qui delegue
•	Un bibliotecari del Servici de Biblioteques 

de Paterna, que actuarà com a secretari, 
amb veu i sense vot

•	I per dos persones vinculades a la cultura i 
l’art de Paterna. 

La decisió del jurat serà inapel·lable 

6. Criteris per a la concessió del premi
La qualitat i l’originalitat dels treballs seran 
els criteris en què es basarà el jurat per a la 
resolució dels premis. El jurat podrà deixar 
desert algun dels premis

7. Premis
S’establixen dos premis iguals per cada 
categoria que consistiran en lot de llibres 
i de material de dibuix. D’entre tots els 
guanyadors, el jurat podrà seleccionar el que 
s’utilitzarà com a imatge del marcapàgines 
del Servici de Biblioteques per a l’any 2018. 
Tots els treballs premiats quedaran en poder 
de l’Ajuntament de Paterna, que es reserva el 
dret de reproducció sense que això supose 
o siguen exigibles drets d’autor. Els autors 
dels treballs no premiats podran arreplegar 
els seus marcapàgines a partir del 2 de 
maig de 2017. Transcorregut sis mesos des 
d’esta data, els treballs que no hagen sigut 
arreplegats passaran a ser propietat de 
l’Ajuntament de Paterna.

8. Entrega de premis
L’entrega de premis es realitzarà la vesprada 
de l’11 d’abril a la Biblioteca Pública Municipal 
La Cova Gran (C/ Godella núm.30), després 
d’acabar la sessió de contacontes. 

9. Acceptació de les bases
La participació en el “II Concurs de 
Marcapàgines Biblioteques de Paterna” 
suposa l’acceptació d’estes bases.
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II Concurs de Marcapàgines 
Biblioteques de Paterna, per a 
xiquets de 3 a 12 anys
Bases en www.paterna.es i a les 
biblioteques de Paterna. Termini 
per a presentar treballs: 24 de març

Lliurament dels premis
Dimarts 11 d´abril, a les 19 h.
Biblioteca Municipal La Cova Gran

Animació lectora, per a públic 
infantil. Contes en valencià i 
castellà
•	 Dimarts 11 d´abril, a les 18 h. 

Biblioteca Municipal La Cova 
Gran
“Conte de Contes”, a càrrec de 
L´Esglai Teatre.

•	 Dimecres 19 d´abril, a les 12 h. 
Biblioteca Municipal La Cova 
Gran
“Lo que esconden los libros”, a 
càrrec de Marta Pereira

•	 Dijous 20  d´abril, a les 12 h. 
Agència de Lectura Terramelar
“Los niños y las niñas de colores”, 
a càrrec de Marta Pereira.

•	 Dimarts 25 d´abril, a les 18 h. 
Agència de Lectura La Coma
“Y tú, ¿qué quieres ser?” a càrrec 
de Marta Pereira.

•	 Dimecres 26 d´abril, a les 18 h. 
Centre d´Estudis Campament
“Viaje a las estrellas” a càrrec de 
Marta Pereira.

•	 Dijous 27 d´abril, a les 18 h. 
Biblioteca Municipal La Canyada
“Plutja de Contes”, a càrrec de 
L´Esglai Teatre.

Presentació de la novel.la “Lóbilott 
tras la triaca de Males Teales” de 
F.J. Carrión 
Divendres 21 d’abril a les 19:30 h. 
Biblioteca Municipal La Cova Gran

Javier Carrión, nascut a Paterna, és 
Diplomat en Magisteri i exercix com 
a tal a Mallorca des de 1993. 

La seua novel·la  és una història 
apassionant teixida al voltant de 
la lluita entre dos arrelades ordes 
dinàstiques de mestres mags: 
els Grégoras i els Ocrónimos. El 
misteri comprén tota la trama, 
que se submergix en un món 
èpic d’hòmens, elfs, donyets, 
nanos i bèsties intrigants de tota 
naturalesa.

Presentació del llibre de poemes 
“Tu frágil sombra en la ventana” 
de Ricardo Fuertes
Dijous 4 de maig, a les 19 h. 
Biblioteca Municipal La Cova Gran

Ricardo Fuertes ens presenta el seu 
segon llibre de poemes “Tu frágil 
sombra en la ventana”, editat per 
Germinal Poesia i distribuït per la 
llibreria Sambori. L’autor, mestre 
i periodista, ens dóna a conéixer, 
en esta ocasió, un poemari de 
temàtica amorosa. L’acte busca 
comptar amb la participació del 
públic assistent a qui s’invitarà a 
recitar alguns dels versos del llibre.

Nom i Cognoms:

Data de naixement:   Adreça:

Municipi: 

Telèfons:     o

Curs:            Col·legi:

Municipi del col·legi:

Categoria a la qual es presenta:

         (nom del pare/mare/tutor) 

autoritze al meu fill/a 

(nom del xiquet/a) a participar en el II Concurs de Marcapàgines 

Biblioteques de Paterna.

Paterna, a      de     de 2017.

Firma

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ 

Les dades de caràcter personal que conté esta sol·licitud podran ser incloses en un 
fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del 
fitxer, en l´ús de les funcions pròpies que té atribuides i en l’àmbit de les seues compe-
tènciens. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accès, rectificació, 
cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’art. 5 de la Llei Or-
gànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

BIBLIOTEQUES 
DE PATERNA

II Concurs
     Marcapaginesde

*Per a totes les activitats, entrada 
gratuïta limitada a l’aforament del 
local.


