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Llibres seleccionats
Categoria 9 anys

Llibres seleccionats
Categoria 10 anys

Llibres seleccionats
Categoria 11/12 anys

GOLDSTYN, Jacques
El meu gran arbre

Trad. María Teresa Rivas
Tramuntana

LESTRADE, Agnès de
Un indi al jardí

Trad. Pere Comellas
Il·lustr. Nono K

Takatuka

El Premi l’atorguen centenars de nois i noies estudiants de primària que es constitueixen com a Jurat en el seu 
centre escolar, biblioteca o club de lectura.

Convoca Amb el suport de

ALMOND, David
El noi que nedava amb les piranyes
Trad. Bel Olid 
Il·lustr. Oliver Jeffers
Bambú

MARÍN, Andreu
Brisca

Il·lustr. Ramón Rosanas
Cruïlla

MOYA, Rosa
L’últim gat birmà

Il·lustr. Luciano Lozano
Bambú

PUIGPELAT, Francesc
El nen que va xatejar amb Jack Sparrow
Il·lustr. Oriol Malet
Bromera

TORTAJADA, Anna
Res no és com diuen els contes

Il·lustr. Jorge del Corral 
Animallibres

SIERRA I FABRA, Jordi
L’aprenent de bruixot i Els Invisibles

Trad. Elisenda Vergés-Bo
Il·lustr. Francisco Ruizge

Edebé

VILLANUEVA, Muriel
Duna
Babulinka Books

12è
Atrapallibres

Llibres que opten al premi
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El Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT) convoca el 12è Premi de Literatura Infantil 

«Atrapallibres», amb el propòsit d’estimular en els infants la lectura d’imaginació.

A tal efecte, una comissió d’experts en literatura per a infants ha seleccionat els llibres en català que 

presentem, en tres categories, en aquestes Bases a tots els centres de primària, biblioteques i clubs 

de lectura de Balears, Catalunya i País Valencià. 

La selecció de llibres s’ha fet d’entre els publicats des del maig de 2015 a l’abril de 2016.

L’objectiu del Premi de Literatura «Atrapallibres» és aconseguir que el major nombre possible d’in-

fants llegeixin els llibres seleccionats; es constitueixin com a Jurat dins de cada centre centre docent, 

biblioteca o club de lectura; els presentin i defensin davant dels seus companys i, entre tots, anome-

nin el que consideren millor. Es pretén que la veu dels infants es faci sentir, donant-los l’oportunitat 

de funcionar com a Jurat amb repercussió més enllà del centre escolar, de la biblioteca o del club de 

lectura.

PER PARTICIPAR-HI

Inscripció electrònica

Caldrà formalitzar la inscripció omplint el formulari de participació que hi ha en la web del ClijCAT 

«http://www.clijcat.cat/consell/catala/atrapallibres».

Si us plau, llegiu atentament les instruccions de la pàgina d’inscripció. Hi ha informació important a 

tenir en compte tant del procés d’inscripció, com del procés de votació electrònica. La pàgina d’ins-

cripció romandrà activa fins al dia 30 de desembre de 2016.   

Telèfon de contacte:

Sra. Margarida Mateu. Tel. 93 487 45 25 (matins) / correu-e: atrapallibres@clijcat.cat 
Secretària Tècnica del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT)

COMISSIÓ D’EXPERTS

BASES

1. Cal organitzar-se dins dels centres escolars, biblioteques i clubs de lectura per grups:

 a) de 9 anys d’edat       b) de 10 anys d’edat       c) d’11 a 12 anys d’edat

2. Cada participant haurà de llegir TOTS ELS LLIBRES que corresponguin al seu grup d’edat. Caldrà esta-

blir debats i votacions.

3. S’haurà de donar a cada llibre una puntuació: 3 per al millor, 2 per al segon i 1 per al tercer. No es pot 

donar la mateixa puntuació a més d’un llibre.

4. Les votacions s’emetran a través de la pàgina web del ClijCAT utilitzant per a l’accés el codi que el Con-

sell els facilitarà en el moment de la inscripció i que s’haurà de conservar fins aleshores.

5. Les votacions hauran de ser col·lectives, per tant recolliran la suma de tots els vots que els Jurats hauran 

atorgat a cada llibre.

6. Els centres, biblioteques i clubs de lectura que intervinguin en el Premi de Literatura Infantil «Atrapa-

llibres» rebran un diploma que els acreditarà com a membres del Jurat i participaran en el sorteig de 

tres lots de llibres (segons participin en un grup, en dos o en tres), d’uns cinquanta títols cada lot, que 

concediran les editorials que hauran publicat els llibres més votats.

7. Les obres guanyadores rebran una distinció.

8. El termini per emetre les votacions dels Jurats serà el dia 15 de maig de 2017. El dia 16 de maig quedarà 

desactivada la pàgina i no es podran emetre més votacions.

9. El veredicte del 12è Premi de Literatura Infantil «Atrapallibres» es farà públic el dia 30 de maig de 2017.

Sra. Nati Calvo. Biblioteca Sant Ildefons

Sr. Agustí Lleyda. Mestre

Sra. Montserrat Marcet. Llibreria Racó del Llibre

Sra. Marta Martí. Biblioteca Central de Terrassa

Sr. Marc Rodríguez. Revista Faristol 
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