
IX Edició Dia del Llibre Solidari Apunta-t’hi!

IX Edició Dia del Llibre pels drets dels nens i les nenes.
Emplena la inscripció i envia’ns-la abans del 20 de febrer de 2017.

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 realitzar-ne la gestió administrativa, així com de 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.

•	 Inscriu-te al web www.savethechildren.es/centros-educativos
•	 Envia la fitxa per correu electrònic a diadellibro@savethechildren.org
•	 Envia-la per fax al 91.552 32 72
•	 Truca al telèfon 91 513 05 00

FITXA D’INSCRIPCIÓ
ID Centre

[ Si us plau, completa les dades següents per ajudar-nos a preparar millor l’activitat amb vosaltres. ]

Coordinador de l’activitat

Nom i cognoms                                                                       

Adreça electrònica

Càrrec o assignatura                                                                                          Telèfon

Professor participant

Nom i cognoms                                                                     

Adreça electrònica

Càrrec o assignatura                                                                                           Telèfon

Professor participant

Nom i cognoms                                                                      

Adreça electrònica

Càrrec o assignatura                                                                                          Telèfon

Tens algun dubte sobre com completar la inscripció? 
Posa’t en contacte amb nosaltres a través del telèfon 91 513 05 00.

Dades del centre (Si us plau, indica’ns qualsevol canvi que s’hagi produït en aquestes dades)

Nom                                                                       

Adreça                                                                                                                     CP

Població                                                                   Província                             Telèfon

Adreça electrònica

Núm. d’alumnes participants (aprox.)

Professors participants

Material

Plantilla de punt de llibre                                                                      

Diplomes

Carnet de corredor 

(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.)

REGA LA VIDA I L’EDUCACIÓ 
DE MILERS DE NENS I NENES
L’aigua és essencial per a la vida, però per a milions de persones tenir accés a aigua potable resulta un repte 
cada dia més difícil.

Per a milers de nens i nenes en països com Etiòpia, el Níger o Burkina Faso la falta d’accés a l’aigua potable 
i neta té conseqüències per a la seva vida i el seu futur en:

Tots els nens i les nenes tenen dret a sobreviure, rebre una educació i estar protegits. Si assegurem l’accés 
a l’aigua potable, estem assegurant-los el futur. Us necessitem per fer-ho realitat.

L’esforç, la creativitat i la solidaritat dels vostres alumnes tenen recompensa: contribuir a què altres nens 
i nenes que viuen en situacions difícils tinguin accés a l’escola, l’aigua potable, una alimentació adequada i 
l’atenció sanitària que necessiten; en definitiva, tenen dret a sobreviure.

“Tot es pot solucionar amb les petites coses. Tots els detalls, tot i que siguin petits, compten per construir alguna cosa 
gran. Això és la solidaritat. Sobre això tracta aquesta iniciativa, sobre aportar una mica amb una cosa tan simple com 
un punt de llibre. Ara conec el valor i la importància de les petites coses.”

Claudia Marrero, alumna de 2n d’ESO B El IES Doramas de Gran Canaria. 

PUNTS DE LLIBRE
PER LA SOLIDARITAT

Foto: Jonathan Hyams/Save the Children

La salut L’alimentació L’educació 

La supervivència infantil és el nostre objectiu i per això volem comptar amb tu.



PUNTS DE LLIBRE QUE CANVIEN 
EL FINAL DE MILERS D’HISTÒRIES 

QUÈ ÉS PUNTS DE LLIBRE PER LA SOLIDARITAT 
És un projecte educatiu, creatiu i de treball en valors. A través d’una 
metodologia dinàmica, participativa i creativa busca la 
col·laboració entre diferents departaments i fomentar la participació 
de tota la comunitat educativa.

El centre que s’hi inscriu rep de manera gratuïta el material per dur a 
terme l’activitat:

•	 Una plantilla amb cinc punts de llibre per a cada alumne, que té una de 
les cares en blanc per permetre que els alumnes creïn, dibuixin, escriguin 
i desenvolupin tot el seu talent per ajudar nens i nenes vulnerables.

•	 Els alumnes poden buscar lectors solidaris entre els seus familiars i 
el seu entorn que comprin els punts de llibre, que donin suport al seu 
esforç i iniciativa. Un carnet de lector els ajudarà en aquest objectiu.

•	 L’alumne rep un diploma. La seva creativitat, esforç i solidaritat 
mereixen un agraïment.

•	 Els punts de llibre solidaris tenen el suport de material didàctic que 
completa el treball d’educació en valors i dóna suport al vostre Dia 
del llibre.

OBJECTIUS DE PUNTS DE LLIBRE PER LA SOLIDARITAT
•	 Promoure l’educació en valors de solidaritat i cooperació, amb un 

enfocament transversal que involucri tot el centre.
•	 Col·laborar a través de la creativitat, la lectura i la cultura amb una 

acció solidària.
•	 Conscienciar sobre el poder que tenim entre tots per canviar el món i 

convertir-lo en un lloc més just.

PER QUÈ PARTICIPAR A PUNTS 
DE LLIBRE PER LA SOLIDARITAT
L’educació és la nostra prioritat. La falta d’accés a l’aigua potable i les sequeres tenen conseqüències 
greus en el dret a l’educació de milers de nens i nenes en molts llocs del món com Etiòpia:

•	 Moltes escoles es tanquen temporalment 
en els moments de més sequera.

•	 Tant estudiants com professors han 
de dedicar més temps per aconseguir 
aigua. L’escassetat d’aigua provoca 
desplaçaments cada vegada més llargs i 
el temps d’estudi es redueix.

•	 Les sequeres provoquen escassetat 
d’aliments i les famílies es veuen obligades 
a desplaçar-se per aconseguir recursos, 
fet que provoca que els nens i les nenes 
abandonin les classes.

•	 La salut dels menors es deteriora. L’aigua 
és un element essencial per sobreviure. 

COM ORGANITZAR L’ACTIVITAT

Si tens més preguntes sobre com inscriure-t’hi i participar-hi,
visita el nostre web www.savethechildren.es/marcapaginas

o truca al 91 513 05 00

Inscriu el teu centre per rebre 
el material de manera gratuïta. 
És ràpid i fàcil.

1. Inscriu-t’hi

Rep el material per treballar la 
Setmana del llibre al teu centre

2. Rep el material

Incorpora el punt de llibre solidari a les accions que porteu a 
terme per celebrar el Dia del llibre: un taller de punts de llibre i 
una exposició permetrà a tota la comunitat educativa participar 
en aquesta acció solidàri.

3. Prepara el teu Dia del llibre Solidari

Els alumnes aconsegueixen lectors 
solidaris que contribueixen al 
seu esforç i creativitat comprant 
els seus punts de llibre.

4. Comparteix el teu objectiu
i aconsegueix resultats

Els tutors o la persona responsable de 
l’activitat recull els diners obtinguts pels 
alumnes i els ingressa a Save the Children 
per als seus programes de supervivència 
infantil.

El centre educatiu rep un 
diploma d’agraïment i una 
memòria final que recull el 
resultat de l’activitat.

5. Dóna suport a la lluita 
per la supervivència infantil

El 23 d’abril celebrem el Dia del llibre. És un dia per a la lectura i la cultura i moltes persones ho 
celebren comprant i regalant llibres plens d’històries. Us proposem convertir-lo també en un dia per 
regalar solidaritat.

Us convidem a incorporar a les activitats que ja feu per al Dia del Llibre la creació, per part dels alumnes 
del vostre centre, de punts de llibre solidaris. Un petit gest amb un gran impacte en la vida de milers de 
nens i nenes de països empobrits com Etiòpia. Un punt de llibre que ajuda a construir una cosa gran en les 
seves vides.

La venda dels vostres punts de llibre ens ajuda a evitar aquestes situacions.

 un nen rep material per 
seguir estudiant.

Amb 4€
un nen té aigua potable en 
una escola durant un mes.

Amb 7€
un nen menja a l’escola 

durant un mes.

Amb 17€

Hi col·laboren:

Ciències Socials

Llengua i Literatura

Educació Plàstica

Valors Socials i Cívics

Valors Ètics

ÀREES 
CURRICULARS

6. Regala solidaritat 
el Dia del llibre


