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VI CERTAMEN NACIONAL
INFANTIL I JUVENIL DE

LECTURA EN VEU ALTA

EL PLAER
DE LA LECTURA COMPARTIDA

El Certamen es consolida i creix el nombre de centres que dediquen
temps i esforç a aplicar les tècniques de la lectura en veu alta
Més de dos-cents centres
educatius s’han inscrit en la

escrit, sinó que és un objectiu:
la lectura compartida, en la qual

sisena edició del Certamen.

el lector aposta per comunicar

Això suposa que al voltant de
20.000 alumnes han participat

una forma o un contingut
textual a oients que no disposen

de l’activitat, dels quals uns
cinc-cents s’han enfilat als

del text. Per tant, la lectura ha
de ser intel·ligible, vocalment

escenaris de teatres i auditoris

expressiva i intel·ligent.

d’arreu de Catalunya.
Gràcies al Certamen, la lectura

El lema del Certamen és més
present cada dia en moltes

en veu alta ja no és només una
eina per a desxifrar el codi

escoles: Llegim en veu alta a
tot arreu i en tot moment!

Guanyadors del VI Certamen:
★ Berta Fumàs, del CEIP Països Catalans,
de Lliçà d’Amunt
★ Mar Barbany, del CEIP La Sagrera, de
Santa Eulàlia de Ronçana
★ Jorge Oquendo, del Col∙legi Sant
Domènec de Guzmán, de Tarragona
★ Marta Fonseca, de l’IES Francesc Ferrer i
Guàrdia, de Sant Joan Despí
★ Bea Garcia, Albert Casoliva, Carolina
Fontboté, del Col∙legi Jesús Maria Sant
Gervasi, de Barcelona
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DEU SEMIFINALS
Deu escenaris han allotjat els centenars de lectors i lectores seleccionats pels centres educatius
Les deu semifinals que s’han celebrat en la

–Auditori Caixa Tarragona (Tarragona)

sisena edició del Certamen han tingut lloc a:

Més de 3.000 persones han pogut escoltar les

–Auditori CaixaForum (Lleida)

lectures dels gairebé cinc-cents lectors i lectores.

–Auditori Narcis de Carreras (Girona)

Tots els nens i nenes han rebut un parell de

–Auditori CaixaForum (Barcelona, 5 semifinals)

llibres, que són els proposats en la propera

–Teatre de l’Ateneu Igualadí (Igualada)

edició del Certamen i un diploma personalitzat

–Teatre Monumental (Mataró)

que acredita la seva participació.

NOVA CATEGORIA: TIMONERS
Gràcies a un acord amb la Fundació “la Caixa” en el VI Certamen s’ha creat una nova categoria,
dirigida a alumnat de cicle superior d’Aula d’Acollida
La nova categoria ha estat una experiència pilot en la
qual han participat setze centres educatius: sis a
Barcelona, tres a Girona, tres a Lleida i tres a
Tarragona.
Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats, els nens
i nenes de l’Aula d’Acollida han rebut el suport d’una
formadora, l’actriu Gemma Martínez, que s’ha
desplaçat a l’escola per treballar amb l’alumnat les
tècniques de la lectura en veu alta. S’han realitzat set
sessions d’una hora per centre.
L’experiència ha estat aplaudida per tothom: pels
mestres d’Aula d’Acollida, pels nens i nenes
participants i pels mestres que no han participat en
l’activitat però n’han tingut notícia. El resultat ha
estat molt encoratjador, ja que el nivell d’expressió
oral i de lectura dels nens i nenes d’AA ha millorat
espectacularment.
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TALLERS DE LECTURA
Els mestres i professors reben suport per part de la FEC per a treballar la lectura en veu alta

L’actriu Gemma Martínez i la companyia de teatre Cos de Lletra van ser els encarregats de fer la formació en els tallers que es van oferir, entre d’altres
espais, a la llibreria Proa Espais

A més de les guies de lectura dels llibres
proposats, que es fan arribar als centres
educatius durant el primer trimestre de curs,
es dóna suport als mestres a través dels
tallers de lectura.
En els tallers de lectura, de dues hores
cadascun, s’exposen i es posen en pràctica

total hi han participat al voltant de 120 mestres i
professors.

Cinc
tallers de
lectura i cinc
seminaris

En el curs 2009-2010, la FEC ha
col·laborat amb el Departament
d’Educació de la Generalitat de
Catalunya en l’organització de cinc
seminaris, de 15 hores cadascun, de

tècniques de la lectura en veu alta, com la dicció

formació en lectura en veu alta.

o el ritme. S’han realitzat dos tallers a Barcelona,

L’experiència pilot ha estat valorada molt

un a Tarragona, un a Girona i un a Lleida. En

positivament.

TAMBÉ HAN ESTAT PROTAGONISTES...

Les semiﬁnals han estat presentades amb molt talent per l’actor Joan Dausà. L’espectacle.
molt celebrat per grans i petits, ha estat a càrrec de Planeta Impro, una parella d’actors que
improvisa gags a partir d’un text. El jurat, format per tres persones en cada semiﬁnal, ha
estat presidit en les deus semiﬁnals pel Sr. Josep M. Ferrer, que ha aportat solemnitat i
saviesa als actes.
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FINAL DEL VI CERTAMEN
Una festa de la lectura a l’Auditori de Barcelona
60%
El divendres, 11 de juny del 2010, la final de la sisena edició del

68%

Certamen de lectura en veu alta va aplegar a l’Auditori de Barcelona a
més de mil tres-centes persones. Totes venien a encoratjar els
seixanta-cinc finalistes de lectura que havien aconseguit superar tots
els processos de selecció: primer a l’escola i després a les semifinals.

40%
32%
primària

primària

secundària

60%

secundària

40%

nenes/noies
nens/nois

35%
65%

LA FINAL EN IMATGES

centres públics
centres privats

1

2

4

5

3

6

1. Els mestres de cerimònies: la periodista Mireia Segú i l’actor Joan Dausà
2. L’espectacle: el pallasso Marcel Gros
3. El jurat (d’esquerra a dreta): la directora de la Galera Iolanda Batallé; el director de Text,
Xavier Carrasco; el patró de la FEC, Josep M. Ferrer; l’escriptora Care Santos; el cantant
Lluís Gavaldà
4. El President de Fundació Enciclopèdia Catalana, Sr. Agustí Montal
5. El Secretari General de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sr. Eduard Voltas
6. L’Hble. Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Sr. Ernest Maragall
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DADES DE PARTICIPACIÓ
El Certamen no ha parat de créixer des de la primera edició

En el sisè Certamen s’han inscrit
207 centres educatius de tot
Catalunya, dels quals 98 ja
havien participat en l’edició
anterior.
207

160
7
2004-2005

36

91

48

2005-2006

2006-2007

Escoles V Certamen
98

2007-2008
2008-2009
2009-2010

Escoles noves
109

Han arribat, com a representants
dels centres educatius, 209 ﬁnalistes
de primària i 131 ﬁnalistes de
Cicle superior primària
113

secundària (com que la Tropa de
Corsaris està formada per tres

Cicle mitjà primària
80

lectors, el nombre de lectors de
Aula Acollida (6è)
16

3r i/o 4t ESO
64

1r i/o 2n ESO
67

secundària és de 259 alumnes).
Així, un total de 340 ﬁnalistes han
participat en les semiﬁnals del VI

Alumnes secundària
15.500

Certamen, que suposen un nombre
absolut de 468 alumnes.
Cada centre educatiu realitza la

Alumnes primària
10.500

selecció dels seus ﬁnalistes de la
forma que considera convenient i,
per tant, es fa difícil comptabilitzar
quants alumnes participen de

cicle mitjà
cicle superior
aual acollida (6è)
1r/2n ESO
3r/4r ESO

53%

l’activitat de la lectura en veu alta,

48%

abans d’arribar a triar el seu ﬁnalista.

70%

Per tant, cal entendre el gràﬁc com

30%

un supòsit segons el qual ﬁnalista

50%
50%

surt d’entre dos grups classe (ja sigui

64%

un curs d’una escola de dues linies,

36%

44%
56%

com dels dos cursos d’un cicle en
nenes/noies
nens/nois

escoles d’una sola línia).
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DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA
Un dels objectius del Certamen és arribar a tot el territori

CATALUNYA
Comarques de Barcelona
66%

BARCELONA

Comarques de Tarragona
Comarques de Girona
12%
10%

Vallès Occidental
Alt Penedès
13
7
Vallès OrientalBages
9
7

Comarques de Lleida
12%

Osona
5
Maresme
11
LʼAnoia
10
Garraf
2

Baix Llobregat
14
Baix Penedès
1

Berguedà
3

TARRAGONA
Tarragonès
6

Barcelonès
54

Terra Alta
1
Alt Camp
1

Ribera dʼEbre
1

girona

Baix Camp
5

Priorat
4
Montsià
2

La Selva
5

Baix Ebre
5

Alt Empordà
2

LLEIDA
Cerdanya
1
Alt Urgell
Baix Cinca
1
1
Solsonès
1

Segrià
6

Baix Empordà
3
Garrotxa
2

LʼUrgell
4
Les Garrigues
2

Gironès
9

Noguera
6
Pallars Sobirà
1
Segarra
2
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