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El plaer de llegir,
el gust per escoltar

Fundació Enciclopèdia
Catalana ha convocat durant el
curs 2011-2012 la vuitena edició
del Certamen nacional infantil i
juvenil de lectura en veu alta.

La lectura en veu alta, la lectura
compartida, és essencialment
comunicació.
Així ho han entès durant el curs
2011-2012 els 280 centres
educatius que s’han inscrit en
el Certamen. L’activitat ha
implicat més de 30.000
alumnes, que han gaudit llegint,
escoltant i participant.

Aquesta iniciativa, que
gaudeix de molt bona salut, ha
comptat amb el suport de l’Obra
Social “la Caixa”, que patrocina
una de les categories que hi
concorren.
La lectura en veu alta es
reivindica com a instrument
útil per a facilitar la
c o m p re n s i ó d ’ u n t e x t i ,
alhora, desenvolupar
tècniques d’expressió oral.
Escoltar un text a través
d’una veu expressiva és un
p l a e r i p ro p o rc i o n a u n a
experiència compartida que
estimula les ganes de llegir.
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QUÈ?
Durant el curs, els alumnes participants en el
Certamen s’han preparat aquests llibres:

Fases del Certamen

1. Els CENTRES EDUCATIUS trien els lectors i lectores
que els representen.

2. Durant l’any 2012 s’han celebrat setze QUARTS DE
FINAL:
24 d’abril - CaixaFòrum, Barcelona
25 i 26 d’abril - Sala Cabanyes, Mataró
2 de maig - Auditori Joan Cererols, Martorell
3 i 4 de maig - Teatre Bonnin, Girona
9 de maig - Auditori Felip Pedrell, Tortosa
10 i 11 de maig - Complex Educatiu, Tarragona
14 de maig - Sala Carlins, Manresa
15 de maig - Teatre de La Garriga
16 de maig - Auditori Enric Granados, Lleida
17, 18, 21 i 22 de maig - CaixaFòrum, Bcn

✓Presentador: Joan Dausà.
✓Espectacle: companyia de teatre d’improvisació
PlanetaImpro.

✓Jurat: Adolf Baqués, actor i director teatral; Txell
Sota, actriu, dobladora i coach vocal; Josep M.
Ferrer, patró de Fundació Enciclopèdia Catalana.

✓Tots els participants han rebut un diploma i dos
llibres de La Galera.
3. S’han celebrat cinc SEMIFINALS, de petit format:
–tres a la llibreria Proa Espais,
–una al Complex Educatiu de Tarragona,
–una al CRP de Girona.

✓

Tots els alumnes han estat obsequiats amb uns
auriculars.

Recursos

Des de Fundació Enciclopèdia Catalana donem
suport als centres educatius que participen en el
Certamen. Per això, a més a més de l’atenció
personalitzada per a respondre els dubtes dels
docents, oferim altres mecanismes de suport.
D’una banda, oferim les guies de lectura dels
llibres proposats, per tal de poder treballar-los i
aconseguir una lectura en veu alta basada en la
comprensió d’allò que llegim.
D’altra banda, en aquesta vuitena edició del
Certamen hem realitzat un vídeo d’un taller de lectura

en veu alta, impartit per Gemma Martínez, amb la
col·laboració dels alumnes de la seva escola de teatre.
El taller ha estat penjat al web del Certamen per ser
consultat durant tot el curs.
A més a més, també s’han facilitat apunts de
lectura, que han estat disponibles al web.
Els alumnes d’aula d’acollida, categoria TImoners,
gràcies al patrocini de l’Obra Social “la Caixa”, reben
el suport d’un formador que es desplaça a l’escola
periòdicamet per a treballar les tècniques de la lectura
en veu alta.

La final del VIII Certamen
Teatre Nacional de Catalunya, 13 de juny de 2012
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El Sr. Jordi Porta, president de la
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Col·laboren en la Final del Certamen:

Recull de premsa
–Cavall Fort, març 2012
–Cuadernos de Pedagogía
–TV3, juny 2012
–La Vanguardia, juny 2012
–ComRàdio, juny 2012

, març 2012
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Creixement del Certamen

3r i 4t ESO
19%
1r i 2n ESO
21%

Barcelona
62%

Lleida
10%

Cicle mitjà
24%

Tarragona
18%

Aula Acollida
7%
Cicle superior
29%

Girona
10%

Distribució per categories

Distribució geogràfica

concertats
27%
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Distribució per titularitat

La Final en imatges

A la Sala Gran ja no s’hi
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En Joan Dausà

El president de la FEC,

La Sra. Mò`nìca Pereña,
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El TNC ja bull

Lectures en veu alta

Generalitat de Catalunya

El jurat escolta amb atenció: ritme, dicció,
interpretació
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Fins l’any vinent!

El jurat ja té els resultats

