
3. Necessitem les vostres dades per enviar-vos informa

2. Rebreu el material al centre educatiu de manera gratuïta

1. El centre s’hi inscriu

Si estàs interessat a participar en Punts de llibre per la Solidaritat, emplena la inscripció abans 
del 19 de febrer de 2018 i envia’ns-la a través de qualsevol d’aquests mitjans.

En virtut de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, se us informa que les vostres dades personals es recolliran en un fitxer titularitat de la 
Fundació Save the Children, amb domicili al carrer del Doctor Esquerdo, 138, 2n pis, 28007, Madrid, amb la finalitat de fer-ne la gestió administrativa, així com per mantenir-vos informat sobre les 
activitats solidàries. En compliment de l’article 11.1 de la LOPD, us informem expressament que les vostres dades personals es podran comunicar a les administracions públiques amb competència 
en la matèria i a tercers amb finalitats d’investigació i millora. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició dirigint-vos per escrit a l’adreça indicada anteriorment.
 

FITXA D’INSCRIPCIÓ ID Centre

Incriu-t’hi a la web 
savethechildren.es/centros-educativos/

Envia la fitxa 
per correu electrònic a

diadellibro@savethechildren.org
Envia-la per fax a
91 552 32 72

Truca al telèfon
91 513 05 00

Dades del centre

Nom                                                                       

Adreça                                                                                                                      CP

Població                                                                     Província                            Telèfon

Adreça electrònica

Núm. d’alumnes participants (aprox)                                                   Professors participants

• Plantilla de punt de llibre

• Diplomes

• Carnet del lector

(Si us plau, sigueu tan precisos com sigui possible en les quantitats que necessiteu. Això 
ens permetrà gestionar millor el material. Si no necessiteu algun material, indiqueu-ho 
amb un zero a la casella que correspongui.)

(5 punts de llibre/plantilla)

Coordinador de l’activitat Coordinador de l’activitat

Nom i cognoms                                                                       

Adreça electrònica

Càrrec o assignatura                                                                                           Telèfon

Professor participant

Nom i cognoms                                                                       

Adreça electrònica

Càrrec o assignatura                                                                                           Telèfon

“Al CEIP Profesora María Doña (Los Palacios y Villafranca, Sevilla) no ens hem volgut 
perdre aquesta oportunitat tan bonica i ens hem unit a la IX edició de “Punts de 
llibre per la Solidaritat”, organitzat per Save the Children. A la nostra escola intentem 
generar actituds solidàries entre el nostre alumnat per poder assentar la solidaritat 
com un valor primordial i incorporar-les al dia a dia de les nostres aules. El nostre 
alumnat va gaudir molt amb aquesta activitat i va posar moltes ganes perquè els seus 
punts de llibre aconseguissin el nombre de donacions més alt possible i... I tant que ho 
van aconseguir! Volem agrair, sens dubte, la col•laboració de les famílies que sempre 
mostren la seva cara més solidària davant aquest tipus d’iniciatives.”

 

Els llibres i la lectura enriqueixen la vida dels nens i les nenes. A Save 
the Children fa deu anys que més 3.000 centres educatius han convertit 
el seu Dia del Llibre en solidari, més de 500.000 alumnes han creat 
punts de llibre que ajuden a salvar vides i 30.000 professors han rebut 
material per treballar els drets de la infància amb els seus alumnes.

Aquest curs volem comptar amb el teu centre per al nostre 
aniversari.

DEU ANYS SOBRESORTINT EN SOLIDARITAT

PUNTS DE LLIBRE
PER LA SOLIDARITAT

X Edició 
Dia del llibre 
Solidari

amb els drets dels 
nens i nenes

Emergència al Sudan del Sud
Els nens i les nenes necessiten ajuda

 

Inscriu-hi el teu centre!

anys



El Dia del Llibre 
és un moment 
especial a les 
escoles. És un dia en 
el qual la lectura es 
converteix en la gran 
protagonista, però 
per a molts nens 
i nenes en països 
com el Sudan del 
Sud, llegir i aprendre 
cada dia és un 
repte, i aconseguir-
ho suposa haver 
superat episodis de 
desnutrició, anar a 
l’escola de manera 
regular i estar 
protegit davant de 
totes les amenaces.

La història d’Esre
Esre i el seu fill John van arribar al centre de 
tractament del còlera a Mingkaman. John patia 
desnutrició severa i va començar el tractament 
mitjançant la administració de líquids intravenosos 
i menjars terapèutics. El cas de John no és aïllat, els 
nens, en particular els menors de cinc anys, són els 
que corren un risc més alt de mort, ja que tenen 
menys capacitat per suportar una desnutrició greu 
i són més susceptibles a contraure altres malalties 
com el xarampió, la malària o el còlera.

PARTICIPAR-HI ÉS MOLT SENZILL

Es pot convertir en una activitat d’estímul i 
foment de la lectura, amb la qual conèixer 
altres cultures i realitats i descobrir el poder de 
l’educació per transformar la vida dels nens i les 
nenes.

Convida els teus alumnes a fer punts de 
llibre solidaris, aquest treball reforça el 
seu aprenentatge 
 
• De l’esforç com a valor.
• A ser solidari.
• El compromís d’ajudar els qui tenen menys.
• A valorar el que es té.

Un punt de llibre especial pot ajudar a evitar la desnutrició d’un 
infant. És un gest senzill, però ple de vida. 
L’educació és la nostra prioritat. Si assegurem la supervivència dels nens i les nenes del Sudan del 
Sud, també podrem assegurar-los l’educació, l’eina més eficaç per acabar amb la pobresa. Però si no 
actuem aviat, molts nens i nenes poden patir conseqüències que els afectaran durant tota la vida, en 
el seu creixement físic i intel•lectual. Amb petites quantitats s’aconsegueixen grans coses.

Propostes didàctiques 
ajudaran en la 
sensibilització anterior 
a la realització del punt 
de llibre i permetran 
treballar els drets dels 
infants en els diferents 
cicles.

1.

Cada alumne disposarà d’una plantilla de 
punt de llibre (5 per plantilla), diplomes i 
carnets del lector. El centre rebrà sense 
cost tots els materials.

2.

Abans de decorar els punts de llibre, els 
alumnes han de pensar en els lectors 
solidaris a qui els oferiran, perquè poden 
fer punts de llibre personalitzats.

3.

Els nens i les nenes portaran 
els punts de llibre a casa i els 
entregaran als seus pares i 
familiars perquè els comprin 
per una petita quantitat, 0,50 
€, 1 €... A través dels dibuixos
ja estan ajudant els nens i 
les nenes del Sudan del Sud i 
ara també animaran els seus 
pares i familiars a fer-ho.

4.

Per ajudar-los, els 
alumnes disposaran 
d’un carnet del 
lector solidari, en 
el qual s’explica la 
destinació dels diners 
recollits.

5.

Els alumnes 
rebran un 
diploma que 
agraeix el seu 
esforç.

6.
El centre recollirà els 
diners recollits, els 
farà arribar a Save 
the Children, i rebrà 
un diploma i una 
memòria a final de 
curs.

7.

EL DIA DEL LLIBRE SOLIDARI 

Nacions Unides ha declarat la fam en algunes regions del 
Sudan del Sud i adverteix que altres països poden seguir 
aquest camí si no fem res per evitar-ho.

La fam i la pobresa s’agreugen a l’Àfrica cada dia més, 
les sequeres prolongades, els conflictes, la falta de collites, 
l’augment de preus... fan de la supervivència un repte i els 
nens i les nenes són sempre els més vulnerables. Diferents 
causes, però sempre la mateixa conseqüència: el patiment dels 
més petits.

Estem a temps de salvar les vides d’aquests infants, 
però necessitem persones com vosaltres, persones 
compromeses amb la infància. No ho podem fer sols.

1,4 milions
d’infants estan en
risc de morir de fam en 
països com el Sudan del 
Sud, Somàlia, Nigèria i el 
Iemen.

NECESSITEM EL TEU SUPORT PER 
SEGUIR AMB EL NOSTRE TREBALL 
Per aconseguir que els infants sobrevisquin et 
proposem participar en un projecte solidari, 
educatiu i de treball en valors que donarà 
suport als programes que desenvolupem 
contra la desnutrició infantil en països com el 
Sudan del Sud, i que permet que milers de nens 
i nenes puguin créixer sans i estudiar per tenir 
l’oportunitat d’un futur millor.

T’animem a transformar el Dia del Llibre en 
solidari, a través de la realització de punts 
de llibre que, decorats i venuts pels alumnes, es 
convertiran en una oportunitat de sobreviure 
per als nens i les nenes més vulnerables.

Amb aquest simple gest, els alumnes del 
teu centre educatiu seran els primers a 
involucrar-se, a través de la seva creativitat, 
coneixent altres realitats diferents de les seves i 
comprometent-se a ajudar els qui menys tenen.

Amb només 2,5 € 
un infant pot rebre llet 
terapèutica durant una 
setmana per aconseguir 
guanyar pes ràpidament.

5 € ens permeten  
distribuir sals de rehidratació 

que ajuden a recuperar 
forces als menors perquè 

puguin començar a menjar.

Amb 15€ un nen pot 
superar un episodi de 

desnutrició severa.

EN UNA OPORTUNITAT
PER ALS NENS I LES NENES

PUNTS DE LLIBRE QUE ES CONVERTIRAN

DE LA TEVA ESCOLA
DONARÀ SUPORT AL PLA LECTOR 

Hi col•laboren:


