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A Fundació Enciclopèdia
Catalana creiem fermament
que la inversió en educació i
en cultura és indispensable
per a assolir els nivells
desitjables de progrés i
benestar social. Així doncs,
seguim amb el nostre
compromís amb l’educació i
amb la cultura i d’aquí la
nostra aposta per la promoció
de la lectura en veu alta.
Amb la col·laboració del
Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de
Catalunya, en el marc de la
campanya “L’Impuls de la
Lectura”, hem convocat per
al curs 2012-2013 la novena
edició d’un certamen
plenament consolidat.
Un any més, l’Obra Social “la
Caixa”, ha col·laborat també

amb el Certamen, amb el
patrocini de la categoria
dirigida a alumnat d’Aula
d’Acollida.
La rebuda de la proposta per
part dels centres educatius ha
estat, un any més, molt
positiva i més de 380 centres
educatius d’arreu de
Catalunya s’hi han inscrit, cosa
que suposa que uns 40.000
alumnes han treballat la
lectura en veu alta dins les
aules, dels quals quasi 900 han
llegit en algun dels 33 quarts
de final que s’han organitzat
des dels Serveis Educatius del
Departament d’Ensenyament.
Per tant, el lema del Certamen
és cada dia més present en
moltes escoles: Llegim en veu
alta a tot arreu i en tot
moment!
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Les fases del Certamen
SUPORT A L’ESCOLA
Tallers de formació
La FEC ofereix al professorat
eines per a treballar les
competències específiques de
la lectura en veu alta, com la
interpretació, la dicció o el
ritme.
En el IX Certamen de lectura
en veu alta, aquest suport ha
consistit en tallers de dues
hores de formació per al
professorat. S’han celebrat 13
tallers de formació. Els tallers
han estat conduïts per Txell
Sota i Mercè Ballespí, actrius i
professores.
A més, en la web del
Certamen es pot consultar un
vídeo-taller. S’hi poden trobar
propostes pràctiques per a
conseguir una bona lectura en
veu alta. El taller és a càrrec
de Gemma Martínez, actriu i
pedagoga.
El professorat també pot
consultar i descarregar-se del

web uns apunts per a
treballar la lectura en veu alta
a l’aula.
Suport a les Aules d’Acollida
Gràcies a l’acord amb l’Obra
Social “la Caixa”, un any més
s’ha donat suport a l’alumnat
d’Aula d’Acollida que
participa en la categoria
Timoners. Una formadora s’ha
desplaçat periòdicament a les
escoles per treballar amb els
alumnes les tècniques de la
lectura en veu alta.

FASES CLASSIFICATÒRIES
Durant el curs, els centres
educatius trien els lectors i
lectores que els representen.
Durant l’abril i el maig de
2013 s’han celebrat 33 quarts
de final, organitzats pels
S e r v e i s Te r r i t o r i a l s d e l
Departament d’Ensenyament:
–6 a Tarragona
–2 a Bcn Comarques
–3 a la Catalunya Central
–2 al Baix LLobregat

–2 al Maresme-Vallès Oriental
–7 a Girona
–4 a Lleida
–2 a les Terres de l’Ebre
–3 al Consorci d’Educació de
Barcelona
–2 al Vallès Occidental
Tots els lectors han rebut un
diploma i un llibre de La
Galera.
S’han celebrat cinc semifinals,
organitzades per la Fundació
Enciclopèdia Catalana:
Mollerussa, Girona, Tarragona
i dues a Barcelona. Han estat
conduïdes per Joan Dausà i
han comptat amb l’actuació
de Planeta Impro.
El jurat de les semifinals ha
estat format per Txell Sota
(actriu, dobladora i
professora de veu), Adolf
Baqués (actor i director de
teatre) i Josep M. Ferrer
(patró de la FEC).
Tots els alumnes han estat
obsequiats amb un braçalet
USB de 8 Gb i un llibre.
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La final
al Teatre Nacional de Catalunya
La Sala Gran del Teatre
Nacional de Catalunya ha
acollit un any més els millors
lectors i lectores en veu alta
de Catalunya.
El 12 de juny de 2013, quasi
900 persones van omplir la
Sala Gran, disposades a
deixar-se emportar per les
històries que els 35 lectors i
lectores finalistes llegiren des
de l’escenari.
Entre els assistents hi havia
diverses autoritats del país,
com l’Hble. Consellera
d’Ensenyament Sra. Irene
Rigau, les directores generals
de Primària i de Secundària
del
Departament
d’Ensenyament, Sra. Alba
Espot i Sra. Teresa Pijoan i la
directora de l’ILC, Sra. Laura
Borràs. Un bon nombre de
subdirectors, inspectors, caps
de secció, coordinadors LIC i
tècnics del Departament
d’Ensenyament, a més de tots
els mestres i professors
assistents, van representar
abastament el món educatiu.
El Sr. Albert Soria, Subdirector
General de la Fundació “la
Caixa”, també va gaudir de
l’espectacle.

Obsequis de primària:
–Guanyadors: Ebook multimèdia
–Finalistes: MP4 amb auriculars

També van assistir-hi els
autors i autores dels llibres
que els finalistes havien
preparat: Mercè Canela,
Jaume Copons, Gabriel
Comes, Àngel Burgas i Sonia
Fernández-Vidal, que van ser
els encarregats de lliurar els
obsequis als guanyadors de
cada categoria.
Joan Dausà va conduir l’acte,
que va comptar amb
l’espectacle de Marcel Tomàs,
de la companyia Cascai
Teatre.
Van formar el jurat: Txell Sota
(actriu i professora de veu),
Adolf Baqués (actor), Josep
M. Ferrer (patró FEC), Andreu
Rifé (actor i cantant) i Mònica
Pereña (Subdirectora general
de Llengua i Plurilingüisme de
la Secretaria de Polítiques
Educatives).

Guanyadors i guanyadores
Grumets vermells: Maria
Puigferrat. Escola FEDAC-PRATS,
de Prats de Lluçanès.
Grumets verds: Alba Lun Mora.
Escola Torre Roja, de Sant Pere de
Vilamajor.
Timoners: Ikram Dit Hadda. Escola
Torreforta, de Tarragona.
Corsaris: Maria Casas. Institut de
Puig-reig, de Puig-reig.
Tropa de Corsaris: Zúbel Arana,
Abril Pérez, Alba Romero. Institut
Narcís Monturiol, de Figueres.

Recull de premsa
–TN migdia TV3, 12/06/13
–InfoK, TV3, 12/06/13
–La Vanguardia, 16/06/13
–Diari de Tarragona, 12/06/13

L’ H b l e .
Consellera
d’Ensenyament, Sra. Irene
Rigau i el President de la
Fundació Enciclopèdia
Catalana, Sr. Jordi Porta, van
dirigir unes paraules al públic.

–Nacio Digital, 20/06/13

Novament, la lectura va ser la
reina de la festa.

–Diversos blocs: Pont de mar
blava, blocs escolars...

Obsequis d’ESO:
–Guanyadors: Ebook multimèdia
–Finalistes: MP4 esportiu

–El Nou9.cat, 22/06/13
–Noticias Terra, 12/06/13
–Regió7, 13/06/13
–Empordà.info, 14/06/13

Els centres educatius guanyadors van
ser obsequiats amb un xec per valor
de 500€, bescanviable per llibres
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