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BASES REPTE LECTOR ESTIU 2016 BIBLIOTECA TAMARIT 

(20 de juny al 22 de setembre de 2016) 

 

El Servei de Biblioteques de l'Ajuntament d'Oliva presenta la II EDICIÓ DEL REPTE 

LECTOR . Quants llibres de la Biblioteca Tamarit seràs capaç de llegir? 6, 12, 18 o 24? 

És més fàcil del que creus! 

 

La Biblioteca Tamarit proposa quatre desafiaments diferents així que l'objectiu a 

aconseguir variarà segons els participants. 

 

Repte 1. Al pas. Llegir 6 llibres 

Repte 2. Al trot. Llegir 12 llibres 

Repte 3. Al galop. Llegir 18 llibres 

Repte 4. Olímpic. Llegir 24 llibres 

 

Aquesta activitat va adreçada a xiquetes i xiquets de 6 A 16 ANYS i es tracta d’un 

desafiament per a qui decideix participar, a més que suposa un estímul el fet de poder 

aconseguir-ho.  

 

La biblioteca proposa un llistat amb diversos ítems que inclou llibres de diferents 

gèneres literaris i temàtiques, autors i autores valencians, etc. Oferim una àmplia 

selecció de lectures on poder triar, però al mateix temps inclou uns marcadors per a 

conduir els participants a noves experiències lectores. 

 

A la Biblioteca Tamarit es donarà a cada participant una fitxa perquè cadascú faça el 

seguiment de les seues lectures. Una vegada llegits els llibres que corresponen a un dels 

reptes, s’ha de realitzar la ressenya d'un d'ells, que pot ser molt diversa, tot depenent de 

les habilitats de cadascú: un poema, un dibuix, un treball manual, un resum, una crítica, 

invenció d’altres finals, etc.  
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Posteriorment, les ressenyes seran valorades per la COMISSIÓ TAMARIT  per a 

després exposar-les o publicar-les. Una vegada finalitzat el termini, es convocarà una 

trobada en la Biblioteca Tamarit on hi haurà premis i sorpreses per a tots els que han 

participat en la II EDICIÓ DEL REPTE LECTOR. 

 

Després de l’exposició pública, les ressenyes es podran retirar fins al 12 de novembre 

2016. Passat aquest termini les obres quedaran en poder de la Biblioteca Tamarit que 

farà amb elles el que considere més convenient. 

 

Oliva, 10 de juny de 2016 

 


