
    

 1 

 

 
XIX Concurs 2013-2014  

 

EL GUST PER LA LECTURA 
 

Veredicte del jurat del XIX Concurs El Gust per la Lectura 2014 
  

Reunits a la seu del Departament d’Ensenyament els integrants del jurat del XIX 
Concurs El Gust per la Lectura 2014 presidits pel cap del Servei d’Immersió i 
Acolliment Lingüístics, han acordat  declarar com a finalistes i guanyadors els  treballs 
següents: 

 

 
 

 

 
 

Alumnat de cicle mitjà d’educació primària. Modalitat de grup 
 

I. Joan de Déu Prats, Rebeca Luciani: Dimitri 
 

 

● Finalista:  
 
Per l’originalitat del treball, que presenta els estats d’ànims del protagonista 
seguint el format d’un programa de ràdio, per la riquesa lèxica i expressiva dels 
textos, per la inclusió d’efectes especials en l’explicació, i per la integració en 
les descripcions de la informació que dóna el text i la que ofereixen les imatges. 

 
Títol: Dimitri i el programa de ràdio 
Curs: 4tB 
Centre: Escola Carrilet de Palafrugell  
Professora: Cristina Ferrer Rostey 

 
 

 

● Guanyador:  
 
Per una preparació molt acurada, per la posada en escena, pel seu vocabulari 
ric i expressiu i perquè és capaç de transmetre sentiments i emocionar, jugant 
només amb la veu. 
 
Títol: Dimitri 
Curs: 4t B 
Centre: Escola Pia de Mataró  
Professora: Ivette Julia 
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II. Eulàlia Canal: Un somni dins del Mitjó 
    Jaume Cela: Aixecant el vol 
 

● Finalista:  
 

Per la riquesa expressiva a través de la paraula i les imatges en la transmissió 
de sentiments i emocions, plasmats de manera imaginativa i creativa. 
 
Títol: Un somni dins del mitjó 
Curs: 4t A 
Centre: Escola Pia de Mataró  
Professora: Marta Carretero 

 

 Guanyador:  
 
Per l’originalitat en la presentació i per la creativitat expressada en la creació 
literària i el seu lligam amb els elements visuals i plàstics. 

 
Títol: Aixecant el vol 
Curs: 4rt A 
Centre: Escola Serra de Miralles de Tordera 
Professor: Víctor Manuel Moreno Sares 
 
 

 

 
 

Alumnat de cicle superior d’educació primària. Modalitat de grup 

 
 

I. Sarah L. Thomson, Rob Gonsalves: Imagina’t un dia 
 

● Accèssit:  
 
Per una fusió impecable entre la realitat i la fantasia d’algunes de les imatges 
que inclou aquest treball a la manera que ho fa l’original, i per la seva tècnica 
acurada i treballada. 
 
Títol: Imagina’t un dia... 
Curs: 6è A 
Centre: Escola El Sitjar de Linyola 
Professora: Teresa Capell 

 

● Finalista:  
 
Per una presentació molt acurada i delicada que adopta el format de l’original. 
Les seves làmines mostren el joc entre la realitat i la fantasia, amb temes com 
la natura i les noves tecnologies. 
 
Títol: Imaginem! 
Curs: 5è  
Centre: Escola Eulàlia Bota de Barcelona 
Professora: Aitana Ruiz 
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● Guanyador:  
 
Per la forma creativa i natural d’encavalcar la realitat amb la ficció, adoptant per 
complet l’estil de l’original. Per la qualitat de les imatges i per la utilització dels 
colors que s’adiuen amb la idea expressada. 
 
Títol: Imagina’t un dia... fantasia 
Curs: 6è A 
Centre: Escola Torres Jonama de Mont-ras 
Professora: Anna M. Saballs Pla 

 

II. Eulàlia Canal: L’arbre de les històries 
    Jaume Cela: Un dies amb Sir William 
 

● Finalista:  
 
Per unes descripcions molt completes que permeten conèixer molt bé els 
personatges més importants de la novel·la. Per destacar quin paper té cada 
personatge amb l’obra i com es relacionen entre ells. Per la utilització d’un lèxic 
ric i la cura en la dicció. 
 
Títol: Arbre històries 
Curs: 5è B 
Centre: Sant Gervasi, de Mollet del Vallès  
Professora: Dolors Revuelta 

 
● Guanyador:  

 
Per la descripció acurada dels personatges, amb trets físics i psicològics, per 
com s’ha destacat el paper de cada personatge dins de l’obra, per l’ús de 
recursos literaris com la comparació i frases fetes. I finalment, per una 
interpretació natural i expressiva. 

 
Títol: Tot imitant Sir William 
Curs: 5è D 
Centre: Sant Gervasi de Mollet del Vallès  
Professora: Cristobalina Ruano 
.  
 

III. R.J. Palacio: Wonder  
 

● Finalista:  
 
Per l’exposició d’unes opinions treballades i argumentades, per haver 
aprofundit en els diferents aspectes que caracteritzen a cada personatge, per 
una presentació acurada i distesa, i per un final de cohesió de grup com el que 
viu l’August amb els seus companys de classe. 

 
Títol: Wonder 6è 
Curs: 6è 
Centre: Escola L’Aixart de Cervià de Ter  
Professora: Sílvia Mora Casas 
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● Guanyador:  
 
Per respectar els torns en una taula rodona recollint les opinions dels 
companys i aportar-ne de noves, per destacar aspectes remarcables de cada 
personatge de l’obra, per un bon treball d’anàlisi de les relacions entre els 
personatges i els caràcters psicològics, i per una exposició d’arguments ben 
elaborada i justificada. 

 
Títol: Tots som Wonder 
Curs: 6è A 
Centre: Escola Tecnos de Terrassa  
Professora: Gemma Rovira López 
 
 

 
 

Alumnat de 1r i 2n d’educació secundària obligatòria. 

 
I. Fabrizio Silei, Maurizio A.C. Quarello: L’autobús de la Rosa 
Modalitat individual 
 

● Accèssit:  
 
Pel punt de vista personal que ha donat a la narració i especialment per la 
riquesa i emotivitat de les anècdotes familiars que atribueix a la protagonista. 
 
Títol: Jo, la dona que vaig desafiar l’Amèrica blanca 
Autor/a: Khalid Ham Moumama 
Curs: 2n ESO C 
Centre: Institut Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat  
Professora: Dolors Foix Solé. 

 

● Finalista:  
 
Pel fet que, partint d’un No rotund i situant-se en l’ànima de la protagonista, ens 
porta entre comparances i sentiments a transmetre’ns la força de Rosa Parks. 

 
Títol: Una paraula 
Autor/a: Leyre Calvar 
Curs: 1r ESO A 
Centre: Col·legi Joan Roig de Tarragona  
Professora: Andreu Pérez Guirao 
 

● Guanyador:  
 
Per la seva capacitat d’implicar el lector en el relat i de posar-se en la pell del 
personatge i per la bellesa en les comparacions entre la situació actual i la 
situació d’injustícia dels anys 50. 
 
Títol: Un trajecte molt personal 
Autor/a: Mariam Charara 
Curs: 2n ESO B 
Centre: Institut Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat  
Professor/a: Dolors Foix Solé 

 

CATEGORIA C 
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II. R.J. Palacio: Wonder,  
    Manuel de Pedrolo: Mecanoscrit del segon origen 
    Modalitat grup (màxim 5 alumnes) 

 
 

● Accèssit:  
 
Per haver sabut transmetre d’una manera senzilla i original el punt de vista del 
protagonista i per l’ús artístic de dispositius mòbils.  
 
Títol: El senyor Culet 
Autor/a: Gisela de Miguel, Marina Cezual i Lídia Segorbe 
Curs: 2n ESO C 
Centre: Institut Isaac Albèniz de Badalona  
Professora: Roser Fernández Pedrosa 
 
 

● Finalista:  
 
Per la fidelitat en la narració i per una direcció artística acurada, que ha sabut 
recrear l’ambient de ciència ficció de la novel·la. 
 
Títol: Mecanoscrit del segon origen 
Autor/a: Xènia Sellés, Laura Garcia i Naïma León 
Curs: 2n ESO B 
Centre: Col·legi Escorial de Vic 
Professora: Berta Vilageliu Parera 
 
 

● Guanyador:  
 
Per l’originalitat en l’adaptació del guió, pel domini de la tècnica 
cinematogràfica, per la qualitat de la interpretació i per la riquesa de detalls que 
ens fan evocar la lectura. 
 
Títol: En Jack i l’August ja no són amics 
Autor/a: Judit Cases, Maria Ros, Marc Tarragona, Elena Sánchez i Pau Pedrós 
Curs: 2n ESO 
Centre: Institut de Ponts de Ponts  
Professora: Dolors Minguell Codina 
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Alumnat de 3r i 4t d’educació secundària obligatòria 
 

I. Roberto Innocenti, Aaron Frisch: La caputxeta vermella 
Modalitat grup (màxim 5 alumnes) 

 
 

● Finalista:  
 
Per un relat fresc, ben escrit i elaborat que ens situa davant una “rateta que 
escombrava l’escaleta” plena de valors i principis que la porten a un final feliç 
com cal. 
 
Títol: La Rateta que escombrava l’escaleta 2.0 
Autor/a: Laia Martí Montilla, Antonella Olivero Evangelista, Mar Sallés Giralt i 
Carla Moreno Sáez 
Curs: 3r ESO C 
Centre: Institut Vil·la Romana de La Garriga  
Professora: Sílvia Garcia Dalmases 

 
 

● Guanyador:  
 
Pel seu relat clar i segur, ple d’humor que convida a llegir i que ens ofereix una 
nova adaptació de la “Blancaneus”, però, aquesta ben moderna i que forma 
part del jovent “Erasmus” que va i ve per Europa. 
 
Títol: La Blancaneus i els 7 nans 
Autor/a: Montserrat Reyes Gómez, Clara Milà Albaladejo, Laura Milà 
Albaladejo, Laia Lanuza Fisas, Tamara Domínguez Madrid. 
Curs: 3r d’ESO B 
Centre: Institut Can Margarit de Corbera de Llobregat.  
Professora: Virgínia Noguera Navarro 

 
 
 

II. Oleguer Homs: Terra promesa 
    Maria Àngels Anglada: Quadern d’Aram. 
Modalitat individual 

 

● Accèssit:  
 
Per endinsar-se en la novel·la original i construir, amb originalitat, un episodi 
que desvetlla un fet important de la vida d’Aram amb un bon domini de les 
tècniques narratives i un vocabulari acurat. 
 
Títol: El tresor de la mort 
Autor/a: Pau Añó Martínez 
Curs: 3r ESO 
Centre: Institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona  
Professor: Josep Maria Toda 

 
 
 

CATEGORIA D 
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● Accèssit:  
 
Per la construcció d’una escena de pura acció amb molt de ritme i trepidació. 
Per l’agilitat narrativa, un bon domini de la llengua i per una frase final digna 
d’un bon escriptor. 
 
Títol: Resistència o mort 
Autor/a: María Marra-López Llovet 
Curs: 4t ESO 
Centre: Col·legi Teresià de Tortosa  
Professora: Carme Castell Monfort 

 
 

● Finalista: 
 
Per la comprensió del Quadern d’Aram que demostra, per l’esforç d’orquestrar 
en un sol relat molts dels elements presents al llibre treballat, per l’originalitat 
del plantejament argumental i les aptituds per a l’escriptura d’un guió. 
 
Títol: Cartes de Vahé 
Autor/a: Andrea Raya Sánchez 
Curs: 4t ESO  
Centre: Institut Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat   
Professora: Mireia Cabré Sanjaume  

 
 

● Guanyador:  
 
Pel domini remarcable de les tècniques narratives (dosificació de la informació, 
intercalació de descripció i diàleg, bon ús de la llengua), posades al servei d’un 
relat que busca la tensió dramàtica. 
 
Títol: L’elecció del desè líder  
Autor/a: Isabel Raventós García-Amorena 
Curs: 4t ESO 
Centre: Col·legi Teresià de Tortosa   
Professora: Carme Castell Monfort  
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Alumnes de batxillerat i alumnes d’ensenyament de persones adultes (preparació per a 
la prova d’accés a cicles formatius de grau superior–PPACFGS–i accés a la universitat 
per a majors de 25 anys–PAU > 25 anys–). Modalitat individual 
 

 
Jesús Moncada: El cafè de la Granota 

 

● Accèssit:  
 

Per haver fet una història molt ben escrita, amb una trama que enganxa el 
lector, i per la qualitat del treball. 
 
Títol: Les germanes bessones 
Autor/a: Claudia Guasch Niubó 
Curs: 2n Batxillerat 
Centre: Institut Lo Pla d’Urgell de Bellpuig 
Professor: Joan Cornudella Olivart 

 
 

● Finalista:   
        
Per haver construït una història on ha sabut jugar amb la ignorància, la 
xafarderia i la ingenuïtat d’uns personatges que reflecteixen molt bé les 
històries de Moncada. 
 
Títol: L’amant de l’apotecari 
Autor/a: Isabel Camarasa Puigvehi 
Curs: 2n A Batxillerat  
Centre: Institut Alexandre Deulofeu de Figueres 
Professora: Lourdes Godoy 
 

 

● Guanyador:    
 
Per haver construït un relat amb una fina ironia, que ha sabut reflectir el clima 
de les històries de Moncada. 
 
Títol: Benvolgut senyor promotor 
Autor/a: Sara Colomer Fina 
Curs: 2n C Batxillerat  
Centre: Institut Alexandre Deulofeu de Figueres 
Professora: Anna Gasull i Puig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA E 
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Alumnes d’ensenyament de persones adultes (cicle de formació instrumental –CFI–).  
 

Fabrizio Silei, Maurizio A.C. Quarello: L’autobús de la Rosa 

Manuel de Pedrolo: Mecanoscrit del segon origen 
 

● Finalista:   
          
Per l’esforç, l’actitud participativa i la bona dramatització de l’escena. 
 
Títol: L'autobús de la Rosa (basat en l’obra L’autobús de la Rosa) 
Autors: Sofia María Garcia, Javier Martínez, Carmen de la Cruz, Francisco 
Domínguez, Ana Cristina Abril, Rosario Aranda, Josefa Parra, Maria Carrasco, 
Catalina Garcia i Clara Sánchez. 
Curs: CFI 
Centre: CFA Mestre Esteve de Sant Feliu de Llobregat  
Professora: Olga Vázquez Suárez 

 

● Guanyador:    
 
Per la bona escenificació i caracterització dels personatges, i per ser un treball 
audiovisual molt acurat i amb un molt bon resultat final, on l’escena 
s’acompanya de música, subtítols i fins i tot es juga amb la diferenciació 
d’escenes presents i passades en color o blanc i negre, igual que en l’obra 
original. 
 
Títol: Totes som Rosa Parks (basat en l’obra L’autobús de la Rosa) 
Autors: Zohra Nouichi, Maria Rodríguez, Puri Niella, Najima Rifi i Joana Piñero. 
Curs: CFI  
Centre: CFA de Vallirana de Vallirana  
Professora: Cristina Gallego 
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Alumnes d’ensenyament de persones adultes (graduat en educació secundària –
GESO–, Curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà –CAM– i preparació per a la 
prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà –PPACFGM–). Modalitat individual. 

 
Roberto Innocenti, Aaron Frisch: La caputxeta vermella 
Jordi de Manuel: Orsai 
 

● Accèssit:  
 
Per una història original escrita amb un llenguatge ric i elaborat que presenta 
un punt de vista crític sobre el món de l’esport de masses. 
 
Títol: Son sobtada, transformada en malson (Basat en la novel·la Orsai) 
Autor/a: Lauren Suárez 
Curs: GESO 
Centre: CFA El Clot de Barcelona 
Professora: Hortènsia Jové Ibáñez 

 
 

● Finalista:   
          
Per una narració molt ben construïda i estructurada, que transmet valors a 
favor d’una pràctica responsable de l’esport i en contra de la discriminació per 
motius d’orientació sexual. 
 
Títol: Decisions (Basat en la novel·la Orsai) 
Autor/a: José Ramón Pareja López  
Curs: GESO 
Centre: CFA Mestre Esteve de Sant Feliu de Llobregat 
Professor: José A. Martínez 

 
 

● Guanyador:       
     
Perquè aconsegueix transmetre les emocions i sensacions de misteri, por i 
caos i alhora estrès i angoixa que es reflecteixen a les imatges del conte i 
també per la seva gran riquesa descriptiva i lèxica. 
 
Títol: La Caputxeta Vermella (basat en l’àlbum La caputxeta vermella) 
Autor/a: Manel Martínez Gallego 
Curs: Curs de preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà 
Centre: CFA Ribera d’Ebre de Móra d’Ebre  
Professor: Miquel Verdejo i Viu 
 
 
Alumnat de 3r i 4t d’educació secundària obligatòria 

Barcelona, 30 de maig de 2014 
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