
BASES DEL IV CONCURS DE MARCAPÀGINES
BIBLIOTEQUES DE PATERNA

El Servici de Biblioteques de l’Ajuntament 
de Paterna convoca el IV Concurs de 
Marcapàgines Biblioteques de Paterna.

El tema del concurs d’esta edició és: 

TEMA LLIURE

1. Participants
Poden participar en el concurs els xiquets 
i les xiquetes que reunisquen els requisits 
següents:

• Cursar 2n Cicle d´Educació Infantil o 
Educació Primària.

• Ser veí o veïna de Paterna o estudiar 
en qualsevol centre educatiu del 
municipi.

• Omplir la sol·licitud de participació 
i que pare, mare o representant legal 
firme l´autorització. 

S’establixen 9 categories, una per cada 
curs acadèmic des de 2n Cicle d´Educació 
Infantil fins 6é d´Educació Primària.
Cada participant pot presentar fins a dos 
marcapàgines.

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 i i termini de 
presentació
El  marcapàgines i  la  sol · l ic i tud 
degudament omplida es presentaran dins 
d’un sobre tancat en les biblioteques i 
agències de lectura municipals.
Al revers del marcapàgines haurà de 
figurar el nom, els cognoms i el curs de 
l’autor o autora.
El termini de presentació dels treballs serà 
fins al 15 de març de 2019.

4. Jurat
El jurat estarà compost per la regidora de 
Cultura, o la persona en qui delegue, i per 
diversos membres vinculats a la cultura 
local.
La decisió del jurat serà inapel·lable. 

5. 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.

6. Premis
S’establix un premi per cada categoria 
que consistirà en un lot de llibres i de 
material de dibuix.
D’entre tots els marcapàgines guanyadors 
se seleccionarà un que serà la imatge del 
Servici de Biblioteques per a l’any 2020.
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.

7. Exposició de les obres
Les obres premiades seran exposades a 
les biblioteques de Paterna. El jurat podrá 
seleccionar altres obres no premiades per 
a l’exposició.

8. Devolució d´obres no premiades
Les obres no premiades podran retirar-se 
durant els mesos de setembre i octubre 
de 2019. Els treballs que no hagen sigut 
arreplegats en este període de temps 
passaran a ser propietat de l’Ajuntament 
de Paterna.

9. Entrega de premis
L’entrega de premis es realitzarà la 
vesprada del 12 d’abril a les 19 h a la 
Biblioteca Pública Municipal La Cova Gran. 

10. Acceptació de les bases
La participació en el “IV Concurs de 
Marcapàgines Biblioteques de Paterna” 
suposa l’acceptació d’estes bases.
Qualsevol imprevist que no estiga 
arreplegat en la present convocatòria serà 
interpretat i resolt pel jurat.

Internacional 
DIa

Llibre
2019

del
A

u
to

ra
 d

e
l 
d

ib
u

ix
: 

M
a
rí

a
 A

rm
e

ro
 S

e
rr

a
n

o

COMMEMORACIÓ



Dijous, 11 d’abril, a les 19 h

BIBLIOTECA MUNICIPAL  
LA COVA GRAN

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
“MILAGRO FERRER 
CALATRAVA: VIDA I OBRA. LA 
PASSIÓ DE PINTAR” d´Aureli 
López, editat per l´Ateneu 
Cultural de Paterna

Divendres, 12 d’abril, a les 18 h

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
LA COVA GRAN

LLIURAMENT DELS 
PREMIS DEL “IV CONCURS 
DE MARCAPÀGINES 
BIBLIOTEQUES DE PATERNA” 

Bases a les biblioteques de 
Paterna i a www.paterna.es.

Termini per a presentar treballs 
fins al 15 de març.

Dimarts, 23 d’abril, a les 19 h

CENTRE CÍVIC LA CANYADA

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
“L´EUROPA QUE HE VISITAT” 
de Dolors Jimeno, editat per 
Neopàtria

ANIMACIÓ LECTORA, per a públic 
infantil. Contes en valencià i castellà
Cal inscripció prèvia, en qualssevol de les 
biblioteques

Dimarts 9 d’abril, a les 18 h 
AGÈNCIA DE LECTURA  
LA COMA
“Piojos y pulgas” a càrrec d’El 
ombligo y la pelusa

Divendres 12 d’abril, en acabar 
el lliurament de premis del 
IV Concurs de Marcapàgines 
Biblioteques de Paterna 
BIBLIOTECA LA COVA GRAN
“Cuentos en maleta”, a càrrec d’El 
ombligo y la pelusa

Dilluns 15 d’abril, a les 18 h 
AGÈNCIA DE LECTURA  
TERRAMELAR
“Trash, cuentos de ratones” a càrrec 
d’El ombligo y la pelusa

Dimarts 16 d’abril, a les 18 h  
CENTRE D´ESTUDIS CAMPAMENT
“Contes i cançons de València i del 
món” a càrrec de Kimmerlin

Dimecres 17 d’abril, a les 18 h 
BIBLIOTECA MUNICIPAL VICENTE 
MIGUEL CARCELLER (LA 
CANYADA)
A càrrec de Carles Cano

Nom i cognoms:................................................................................................................................................

Data de naixement:........................................................................................................................................

Adreça:.....................................................................................................................................................................

Municipi:.................................................................................................................................................................

Telèfons:..................................................................................................................................................................

Curs:................................Col·legi:.......................................................................................................................

Municipi del col·legi:....................................................................................................................................

................................................................................................................(nom del pare/mare/tutor) 

autoritze el meu fill/a ................................................................................................................................

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

Biblioteques de Paterna.

Paterna,......................de...............................................................de 2019.

Signatura:

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ 

Les dades de carácter 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 competèn-
ciens. Així mateix, s´informa de la possibilitat d éxercir 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

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Entrada gratuïta per a totes les activitats limitada a l’aforament del local

COMMEMORACIÓ DEL DIA
INTERNACIONAL DEL LLIBRE

IV Concurs
     MarcapÀginesDE


