XIV

CERTAMEN
NACIONAL
INFANTIL
I JUVENIL
DE LECTURA
E N V E U A LT A

curs 2017-2018

LLEGIM

EN VEU ALTA

L

a Fundació Enciclopèdia Catalana té com a missió promoure i difondre la llengua i la cultura catalanes.
Tota cultura necessita eines, camins, escenaris per
a construir els continguts que corresponen al propi
temps. Camins per a fer que aquests continguts arribin

arreu: les paraules, les imatges, els sons. Volem contribuir a crear
aquestes eines, aquests camins i aquests escenaris per a la cultura
catalana.
Amb l’objectiu de difondre la llengua i la cultura a través de la
promoció de la lectura, la Fundació Enciclopèdia Catalana impulsa,
des de l’any 2004, el Certamen nacional infantil i juvenil de
lectura en veu alta. Compta amb la col·laboració del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i de l’Obra Social “la
Caixa”, que permeten que aquesta iniciativa tingui viabilitat i arribi
a milers de nois i noies any rere any.
Més enllà d’aquestes tres institucions, el Certamen també és
possible gràcies al suport del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i a diversos ajuntaments i entitats locals
que ens permeten arribar a tots els punts del territori.

Comunicació oral
La lectura compartida permet desenvolupar la comunicació oral en tant
que fa ús dels elements
expressius, com el to de
veu, la mirada, el gest,
l’entonació o el ritme.
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La fluïdesa lectora fa referència a l’oralitat de la lectura: la capacitat d’interpretar un text per comunicar-lo
abraça aspectes com la velocitat lectora, la fidelitat al
text, el ritme, la pronúncia,
l’expressivitat i l’entonació.
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La lectura interpretativa
requereix saber desenvolupar una comprensió global
del text, integrar i deduir-ne
la informació no explícita.
La comprensió del text comporta reconèixer amb precisió les paraules escrites.
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educatius inscrits
Comprensió lectora
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Centres públics
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Cicle mitjà
595
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Dimensió literària
La
competència
lectora d’obres literàries fa
possible comprendre millor les altres persones,
a nosaltres mateixos i
el món que ens envolta.
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Quan el mes d’octubre els
centres educatius s’inscriuen
al Certamen aposten pel desenvolupament
de
competències
bàsiques de l’àmbit lingüístic,
com la comprensió lectora, la comunicació oral o les competències en dimensió literària. També aposten per competències
transversals, com l’aprendre a
aprendre o l’educació en valors.

Inscripció per categories

Centres concertats o privats
22%

Inscripció per titularitat
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Els centres educatius inscrits
poden optar per una o més
de les cinc categories del Certamen: Grumets vermells (CM de
primària), Grumets verds (CS de
primària), Timoners (Aula d’Acollida de 5è de primària a 2n d’ESO),
Corsaris (1r i 2n d’ESO), i Tropa
de Corsaris (3r i 4t d’ESO). Totes les categories són individuals, excepte la Tropa de Corsaris.
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La primera fase del Certamen es desenvolupa dins el
centre educatiu. Cada escola o
institut desenvolupa l’activitat
adaptada al seu ritme i necessitats organitzatives. Aquesta feina ocupa el primer trimestre del
curs i bona part del segon. A final
de febrer, tot i que la tasca no finalitza, han de notificar qui és el
seu representant o representants.

Inscripció per Serveis Territorials
(% respecte del total de centres de Primària i ESO a cada ST)

Baix Llobregat

68

Barcelona Comarques

20,36%

81
84

Catalunya Central

78

Consorci Educació Barcelona
Girona

21,71%
26,09%
13,54%

135
113

Lleida

120

Maresme-Vallès Oriental

Vallès Occidental

34,79%

37,66%
30,93%

157

Tarragona
Terres de l’Ebre

59

53,15%

61

15,48%

50,81%

Altres dades
• Al voltant de 80.000 alumnes han participat en la
primera fase del Certamen.
• 2.740 lectors i lectores han llegit en veu alta des dels
escenaris dels 59 quarts de final.
• Més de 1.800 docents implicats.
• 2.500 famílies implicades.
• Més de 13.000 persones han participat com a públic i
han sentit llegir en veu alta.
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El professorat disposa de recursos per a treballar la lectura en veu alta amb l’alumnat: al web
del Certamen s’hi poden trobar
apunts de lectura, un manual de
lectura en veu alta i un vídeo-taller.
A més a més, s’han ofert 20 tallers
presencials de lectura, de 3 hores
de durada cadascun, arreu del territori, impartits per Berta Giraut
i la companyia Impro Barcelona.

aprendre
a
aprendre

5

Arriba el moment de triar el
noi o noia que representa el
centre en les categories en les
quals s’ha inscrit. Si la feina s’ha
fet com cal, el cercle s’ha tancat:
tenim alumnes motivats per la lectura, que en gaudeixen, que saben
escoltar i llegir. Alhora, confien
en un company o companya que
els representarà, com a resultat
d’un aprenentatge cooperatiu.

Alumnes de l’escola Pia de Terrassa,
participants en el XIV CLVA

El Certamen permet desenvolupar totes les dimensions de
les competències bàsiques de
l’aprendre a aprendre, de caràcter transversal.
La lectura compartida permet
als nois i noies prendre consciència del punt on es troben i del
que han d’aprendre per aconseguir transmetre el text. Aquesta
consciència permet organitzar
el propi procés d’aprenentatge i
aplicar-hi les tècniques pròpies
de la lectura en veu alta.
El Certamen permet la cohesió
grupal. A partir de la coavaluació
entre iguals, el Certamen afavoreix la cooperació mútua, l’assoliment d’objectius comuns, la
consciència d’aprendre dels altres i amb els altres. S’estimulen,
doncs, algunes habilitats emocionals, com l’empatia i les habilitats socials i comunicatives.

Quart de final a les Borges Blanques, 9 de març de 2018

Lectura de Tropa de Corsaris, Barcelona, 2 de maig

Finalistes de l’escola Miralletes, de Barcelona

Actuació del mag Joaquín Matas en una semifinal

El Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, a través
dels Serveis Territorials i Educatius, organitza els quarts de
final.
S’han celebrat 59 quarts de
final en teatres i auditoris:
des de Vielha a Tortosa, són
molts els pobles i ciutats
que han sentit llegir un dels
2.740 lectors i lectores.

La Fundació Enciclopèdia Catalana or-

ganitza set semifinals: tres al Caixafòrum de Barcelona, dues a
l’Auditori de la Diputació de
Tarragona, una al Teatre
l’Amistat de Mollerussa i
una al Teatre Municipal
de Salt. Hi han llegit 307
nois i noies.

llegim

Les semifinals han estat
conduïdes per la Beatriu
Castelló i en Jordi Soriano,
de la companyia Impro Barcelona i, a la mitja part, hi han actuat
els mags Joaquín Matas i Isaac Jurado.

En alguns quarts, alumnes
d’escoles de teatre, música o de
Batxillerat artístic han ofert una actuació a la mitja part.
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En els quarts de final, un jurat format per voluntaris relacionats amb l’àmbit educatiu, literari
o interpretatiu han de decidir quins seran finalistes
en la fase següent: les semifinals. La FEC obsequia
els lectors i lectores amb dos llibres i un diploma. El
centre educatiu també és obsequiat amb un diploma.
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En les semifinals el jurat ha estat format per dues
persones del món de la interpretació i una de
l’àmbit lingüístic. Tots els participants han estat obsequiats amb uns auriculars i un llibre. Els finalistes de cada categoria, a més a més, han participat
en la final de Catalunya, el 5 de juny de 2018 al TNC.

UNA FESTA
DE LA LECTURA
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El dimarts 5 de juny de 2018,
celebrem la final del XIV Certamen nacional infantil i juvenil
de lectura en veu alta. Després
d’un curs de molta feina, 49
nois i noies arriben a la Sala
Gran del Teatre Nacional per
llegir-hi en veu alta i fer gaudir
així les més de 830 persones
que hi assisteixen com a públic.
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Els lectors i lectores finalistes representen 34 centres
educatius d’arreu de Catalunya.
Arriben al TNC amb companys i
companyes de classe, professorat i famílies. Més enllà de l’aspecte competitiu, tots els participants estan il·lusionats per
viure una experiència inoblidable: llegir a l’escenari del TNC.
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La final del Certamen és
un acte festiu que no perd
la solemnitat que es mereix la
lectura. La Beatriu Castelló, en
Jordi Soriano i la Mireia Scatti,
de la companyia Impro Barcelona, mantenen el pols de
l’acte: des de l’humor a la seriositat, fan passar els nervis i
les hores de manera magistral.

Finalistes

Els millors lectors i lectores de Catalunya
•

Grumets vermells (cicle mitjà de primària): Núria
Lluch, l’escola Maria Mercè Marçal, de Mataró.

•

Grumets verds (cicle superior de primària): Martí
Moreno, de l’escola Colònia Güell, de Santa Coloma de Cervelló.

•

Timoners (Aula d’Acollida): Sofia Rodríguez, de
l’escola Jaume I, de Barcelona.

•

Corsaris (1r i 2n d’ESO): Mariona Fernández, del
col·legi Vedruna, de Ripoll.

•

Tropa de Corsaris (3r i 4t d’ESO): Judit de Haro,
Núria Armengol, Adrià Grau, del Garbí Pere Vergés,
d’Esplugues de Llobregat.

Més que lectures
Un matí ple de sorpreses

El jurat de la final està format per: Berta Giraut, actriu i formadora de lectura
en veu alta; Pere Mayans, filòleg i cap del Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics del Departament d’Ensenyament; Sam Gutiérrez, actriu i formadora
de lectura en veu alta; Xavier Carrasco, filòleg i director editorial de Text-La
Galera; i Marc Rosich, autor i director teatral.
Els autors dels llibres llegits també assisteixen a la final. Oriol Sánchez (traductor), Carles Sala, Àngel Burgas i Jaume Copons pugen a l’escenari a obsequiar els lectors i lectores amb una càmera d’acció (guanyadors i guanyadores)
i una microcadena (finalistes), a més a més d’una bossa de record.
Les actrius i l’actor de la companyia Impro Barcelona combinen la presentació
amb gags improvisats molt divertits.

Destaquem

En directe!

Els membres del
jurat improvisen
una lectura en
veu alta
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Tres membres del ju-

rat llegeixen: el 1r,
una etiqueta de vi amb veu
enamorada; el 2n, unes
instruccions com un emperador romà i el 3r, una recepta com si fos un espia.

Al Teatre Nacional
de Catalunya hi ha
al voltant de 900
persones
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Les conductores de
l’acte
entrevisten
alguns lectors i lectores, els autors presents
al Teatre Nacional i alguns representants de
les entitats promotores.
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Els assistents al TNC
no són els únics
que viuen la final en directe. L’acte es retransmet en directe perquè
més companys i familiars puguin gaudir-ne.
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La Final no seria
possible sense la
col·laboració del Departament de Cultura
de la Generalitat de
Catalunya i del Teatre
Nacional de Catalunya.

Quarts de final

Semifinals i final

Per a cada categoria es proposa un llibre
diferent. Els llibres proposats, que es fan
públics durant el mes de maig, no són de
lectura obligatòria, però sí recomanada. És
difícil donar sentit a un fragment si no es
coneix el context de la història, la tonalitat
del discurs, l’objectiu de l’autor o l’autora.

La semifinal i la final comparteixen el
mateix llibre, tot i que no són els mateixos
els fragments que es llegeixen damunt
l’escenari. Com en els quarts, deu dies
abans de la convocatòria, s’envia als
centres educatius una selecció de textos,
per donar seguretat als lectors i lectores.
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