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El Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics convoca el XX Concurs El Gust per la 

Lectura, basat en la lectura i el treball de les obres i els materials didàctics 

corresponents.  

 
 

 Els materials  didàctics sobre les lectures els trobareu a la pàgina web1  
del Programa El Gust per la Lectura. 

 

 
Els treballs que es presentin han de ser de creació original i s’han d’ajustar al que 

determinen les bases per a cada categoria i obra. En el cas que s’hi incloguin imatges 

i/o música, hauran de ser de creació pròpia o lliures de drets.  Es recorda que els 

centres han de tenir el permís d’utilització de la imatge dels alumnes que apareguin als 

audiovisuals presentats. 

 

Pel que fa al lliurament dels treballs, s’ha de procedir segons s’indica al punt 2, 

Inscripcions i lliurament dels treballs d’aquestes bases. 

 
                                                           
1
 http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/gustperlalectura/materialdidactic 

 

http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/gustperlalectura/materialdidactic
http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/gustperlalectura/materialdidactic
http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/gustperlalectura/materialdidactic
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S’estableixen set categories (A, B, C, D, E, F i G), en funció del nivell educatiu dels alumnes, 
que podran participar llegint i treballant les obres especificades per a cada categoria. Les 
categories, les obres i les modalitats dels treballs són les següents: 

Categoria A. Alumnes de cicle mitjà d’educació primària 
 
Modalitat A1 
 

 Joan de Déu Prats. El misteri de l’espantaocells adormit. Barcelona: Animallibres, 
2012. [Autor] 

 
Treball de grup (de tota la classe) que consisteix en l’enregistrament en vídeo d’un treball 

periodístic sobre els fets delictius narrats al llibre, que imiti el format dels telenotícies (es poden 
incloure connexions als llocs dels  fets, entrevistes en directe al plató, etc.).  
 
La durada de l’enregistrament pot oscil·lar entre els 4 i els 6 minuts. 
 
Es valorarà especialment tot element que denoti una bona comprensió de la narració i els seus 
personatges, a més de la creativitat en la posada en escena, la bona dicció de les locucions i 
l’ús d’una llengua rica i correcta. 
 
Modalitat A2 

 

 Janet i Allan Ahlberg. El carter Joliu o unes cartes especials. Barcelona: Estrella 
Polar-Destino, 2006. [Gènere: Epistolar] 
 
 Patrick Gilson i Claude K. Dubois. L’estrella de la Laia. Barcelona: 
Cruïlla, 2005.  [Tema: La mort] 

 
El treball, de grup (de tota la classe), consisteix en una sèrie d’entrevistes  (o una de sola, més 
a fons) als personatges (o personatge) del llibre escollit, que es presentaran en forma 
d’enregistrament audiovisual. 

       
La durada de l’enregistrament pot oscil·lar entre els 4 i els 6 minuts. 

 
Es valorarà l’adequació als tres psicològics dels personatges, a més de la  creativitat en la 
posada en escena, la caracterització física i gestual dels personatges, la bona dicció de les 
locucions, l’ús expressiu de la llengua i en un registre adequat a cada personatge. 

 

 

 

1. CATEGORIES, OBRES I MODALITATS DELS TREBALLS 
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Categoria B. Alumnes de cicle superior d’educació primària 
 
Modalitat B1 
 

 Joan de Déu Prats. Lladres de joguines. Barcelona: Baula, 2004.  [Autor] 

 
Treball de grup (de tota la classe) consistent a elaborar una entrevista en profunditat a l’autor 

del llibre, que indagui en els diferents aspectes de la història, com també en el procés de 
creació que segueix. El format de  presentació del treball és un enregistrament audiovisual. Per 
tant, això implica una feina d’interpretació, tant en el cas del personatge de l’autor com en el 

dels diferents periodistes.  
 
La durada del vídeo pot oscil·lar entre els 4 i els 6 minuts.  
 
Es valorarà la demostració de la comprensió del llibre, la correcció i la riquesa lingüístiques del 
text, la dicció, la interpretació. També es tindran en compte els aspectes creatius de la filmació. 
 
Modalitat B2 
 
 Stefano Bordiglioni. La volta al món en 28 correus electrònics. Barcelona: Castellnou, 
    2001. [Gènere: Epistolar] 
 Beatrice Masini. El nen d’ombra. Barcelona: Cruïlla, 2009. [Tema: La mort] 

 
Treball de grup (de tota la classe) consistent en un audiovisual que reculli l’opinió (com més 
crítica i argumentada millor) dels lectors del llibre triat. 
 
La durada de l’enregistrament ha d’oscil·lar entre els 4 i els 8 minuts (tenint en compte que 
cada intervenció no pot superar 1 minut de durada). 
 
Es valorarà la demostració de la comprensió del llibre, la correcció i riquesa lingüístiques del 
text, la bona dicció. També es tindrà en compte la complementarietat de les diferents opinions 
recollides, que transmetin una visió global de l’obra. 

 
Categoria C. Alumnes de 1r i 2n d’educació secundària obligatòria 
 
Modalitat C1 
 
 Òscar Wilde. El fantasma de Canterville i altres contes. Barcelona: Vicens Vives, 
1994.  [Autor] 

 Núria Pradas. El misteri del carrer de les glicines. Barcelona: Bambú, 2006. [Gènere: 
Novel·la negra i de misteri] 

 

El treball (de tot el grup classe) consistirà en la dramatització d’una escena del llibre escollit, 
que es presentarà enregistrada en vídeo.  

Es valorarà la qualitat de l’adaptació del text, l’ús creatiu i adequat dels elements propis del 

llenguatge teatral: dicció, interpretació, posada en escena (decorat i/o localització d’escenaris), 
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caracterització dels personatges (vestuari, llenguatge no verbal)... i l’ús adequat del llenguatge 

audiovisual.  

La durada de l’enregistrament ha d’oscil·lar entre els 4 i el 8 minuts. 
 
Modalitat C2 
 
 Andreu Martín. Cicatrius de 1714. València: Bromera,   2013. [Tema: Històries de 1714] 
 
El treball (individual) consistirà en la creació d’un booktube de prescripció literària (per  tant, un 
enregistrament audiovisual) de l’extensió i característiques habituals en aquesta nova modalitat 

de vídeo (entre 4 i 8 minuts), sense cap altre límit que el que imposi la pròpia imaginació, pel 
que fa a les tècniques audiovisuals.  
 
Pel que fa al contingut del text oral, es valorarà que es doni compte de la novel·la, la defensa 
argumentada del propi punt de vista, que es faci un bon ús de la llengua, i els aspectes 
comunicatius (persuasió, convicció, ordre expositiu). 
 
Categoria D. Alumnes de 3r i 4t d’educació secundària obligatòria 
 
Modalitat D1 
 
 Òscar Wilde. El crim de Lord Arthur Savile. Barcelona: Quaderns Crema, 2011. 
[Autor] 

 Anna Maria Villalonga. Elles també maten. Barcelona: Llibres del delicte, 2014. 
[Gènere: Novel·la negra i de misteri] 
 
El treball (individual) consistirà a escriure un conte o relat que tingui com a punt de partida  el 
text de Wilde i, en el cas d’Elles també maten, el conte de Núria Cadenes. Adoptant el punt de 
vista d’un investigador (de la premsa, de la policia, o d’una agència de detectius), el treball 
indagarà en la veritat i mirarà de fer llum sobre aspectes no explicitats en el conte triat.  
 
L’extensió dels textos ha d’oscil·lar entre un mínim de 4.200 espais i un màxim de 8.400.  
 
Es valorarà la comprensió del text i l’adequació del relat al seu to i època històrica, com també 
l’originalitat del plantejament, la correcció i la riquesa lingüístiques, en suma, l’ambició literària 

del treball. 
 
Modalitat D2 
 
 Oriol Garcia Quera. Barcelona 1706-1714. Dietari d’un adroguer. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona, 2013. [Tema: Històries de 1714] 
 Albert Sánchez Piñol. Victus. Barcelona: La Campana, 2012. [Tema: Històries de 1714] 

El treball (col·lectiu) consistirà en la construcció d’un diàleg mitjançant el Facebook, els 
participants del qual seran els personatges (tant els històrics com els de ficció) del llibre llegit. 
Com en l’ús habitual d’aquesta xarxa social, s’admeten en el treball l’enllaç a vídeos, la pujada 

de fotos i imatges, arxius de so... La mecànica de treball exigeix que l’administrador del grup 
sigui el professor, i treballar en privat, fins al moment del lliurament dels treballs. 
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Els centres que optin per aquesta modalitat poden consultar les Recomanacions per a la 
creació de la xarxa social amb Facebook, a l’annex d’aquestes bases. 
 
Es valoraran els aspectes següents: la fidelitat i la versemblança històriques, que la interacció 
entre els diferents personatges reveli una bona lectura i comprensió del text, la creativitat i la 
qualitat de les imatges, i la caracterització dels perfils. 
 
Categoria E. 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 E1 
 
 Josep Maria de Segarra. El cafè de la Marina. Barcelona: Educaula62, 2012 //  
 Josep Maria de Segarra. El cafè de la Marina. Barcelona: Castellnou, 2013. 2   
     [Lectures prescriptives] 

 Albert Sánchez Piñol. Victus. Barcelona: La Campana, 2012. [Tema: Històries de 1714] 

El treball (individual) serà una ressenya crítica, d’una extensió que no superi les habitualment 
publicades en la premsa escrita en paper i en suport digital (entre 2.300 i 4.500 espais).  
S’hi valorarà la demostració d’una comprensió profunda del text, expressada de manera 
personal, establint vincles amb fets històrics o culturals, amb lectures prèvies que, a criteri de 
l’autor del treball, es relacionin amb el llibre triat.  
 
Categoria F. Alumnes d’ensenyament de persones adultes  
(cicle de formació instrumental –CFI–) 
 
Modalitat F1 
 
 Genís Sinca. Petita història de Paco Candel. Adaptació de Montse Flores i Eugènia 
    Salvador. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
    [Gènere: Biografia] 

 Arthur Conan Doyle. El gos dels Baskerville. Adaptació de Núria Pradas. Barcelona: 
    Castellnou, 2010. [Gènere: Novel·la negra i de misteri] 
 
El treball (de tot el grup classe) consistirà en la dramatització d’una escena del llibre escollit, 
que es presentarà enregistrada en vídeo.  

Es valorarà la qualitat de l’adaptació del text, l’ús creatiu i adequat dels elements propis del 

llenguatge teatral: dicció, interpretació, posada en escena (decorat i/o localització d’escenaris), 

caracterització dels personatges (vestuari, llenguatge no verbal)... i l’ús adequat del llenguatge 

audiovisual.  

La durada de l’enregistrament ha d’oscil·lar entre els 4 i els 8 minuts. 
                                                           
2
 Vegeu, a l’apartat dels dossiers didàctics, el document on s’explica succintament la doble proposta editorial. 

http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Publicacions%20en%20linia/Arxius/Petita_hist_Paco_Candel.pdf
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Categoria G. 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 G1 
 
 Anna Maria Villalonga. Elles també maten. Barcelona: Llibres del delicte, 2014. 
[Gènere: Novel·la negra i de misteri] 
 Andreu Martín. Cicatrius de 1714. València: Bromera, 2013. [Tema: Històries de 1714] 
 
Els alumnes, convertits en booktubers, presentaran un treball individual del llibre escollit (en el 
cas d’Elles també maten caldrà seleccionar un dels contes), consistent en un enregistrament 
audiovisual de l’extensió i característiques habituals en aquesta nova modalitat de prescripció 

literària, sense cap altre límit que el que imposi la pròpia imaginació, pel que fa a les tècniques 
audiovisuals.  
 
Quant al contingut del text oral, es valorarà un bon ús de la llengua, els aspectes comunicatius 
(persuasió, convicció, ordre expositiu) i la defensa argumentada del propi punt de vista.  

 

 
En aquesta edició es preveuen dues fases: una fase d’inscripció al Concurs i una altra de 

lliurament dels treballs. Per a cadascuna d’aquestes fases s’haurà d’emplenar una part del 
formulari en línia preparat per a la recollida de les dades i treballs. 
 
2.1 Fase d’inscripció 
Per participar en el concurs, els docents hauran de fer la inscripció mitjançant el portal de 
centres del Departament d’Ensenyament del 3 de novembre al 23 de desembre de 2014. 
Amb independència de la modalitat (treball de grup o individual), es farà una inscripció per cada 
grup classe, per l’obra escollida, dins de la categoria a què correspon l’alumnat i fent constar el 

nombre d’alumnes del grup classe. Quan un nivell educatiu es compongui de més d’un grup 

classe es faran tantes inscripcions com grups classe hi participin. 
 
2.2 Fase de lliurament dels treballs 
Per lliurar els treballs caldrà omplir la segona part del formulari en línia, adjuntant, quan sigui 
oportú, l’arxiu digital, o bé indicant l’adreça URL on està allotjat el treball (arxiu o espai web). 
Les dades dels alumnes autors dels treballs es podran pujar des de qualsevol base de dades 
del centre, sempre que contingui els mateixos camps que s’han d’emplenar en el formulari. Les 
dates de lliurament dels treballs seran del 7 al 27 d’abril de 2015 i l’accés es farà mitjançant el 

portal de centres del Departament d’Ensenyament. 
 
 
 
 
 

2. INSCRIPCIONS I LLIURAMENT DELS TREBALLS 
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2.2.1 Formats i suports dels treballs 

 Arxius multimèdia (vídeo): Els treballs consistents en un enregistrament audiovisual s’han 

de fer en format MP4. Si el centre disposa d’un espai virtual d’allotjament, un cop hi hagi 
penjat el treball haurà d’indicar l’adreça URL en el formulari de lliurament del treball.  

 Arxius de text: Els treballs de text s’han de presentar en format pdf i s’han d’adjuntar al 
formulari de lliurament de treballs. S’enviarà un pdf per a cada treball presentat.  

 Xarxa social Facebook (categoria D): Un cop notificada l’adreça URL, el jurat del concurs 
hi enviarà una sol·licitud d’amistat, que caldrà acceptar perquè el jurat pugui accedir al 
Facebook per valorar-lo. 
 

2.2.2 Identificació dels treballs 

En tots els treballs s’hauran de fer constar les dades d’identificació següents: 
●  Nom del centre i població 

●  Categoria (A-G) 

●  Autor i obra treballada 

●  Títol del treball 

●  Nom i cognoms (cal fer constar els dos cognoms, tret que només en tinguin un) de  
 tots els autors i autores del treball presentat  

●  Curs i grup a què pertanyen (d’acord amb la inscripció) 

●  Nom del professor o la professora que ha dirigit el treball 

En els documents lliurats en pdf, aquesta identificació ha de constar en la primera pàgina del 
treball. 

En el cas dels vídeos, la identificació s’inclourà en els crèdits. 
 
2.2.3 Títols dels fitxers presentats 

Els títols dels fitxers dels treballs (siguin documents de text, àudios o vídeos) s’han de formar 

amb la categoria, el codi de centre i el primer cognom d’un dels autors del treball. Exemple: 

Categoria_codicentre_primercognomautor 

 
2.2.4 Nombre màxim de treballs presentats 

Per cada grup classe inscrit, i per cada obra per la qual participa, el centre educatiu presentarà 
d’un a tres treballs. 
 
2.2.5 Autorització de l’equip directiu i acceptació de les bases 
El formulari de lliurament dels treballs inclourà dues caselles que s’hauran de marcar per fer 

constar el vistiplau de la direcció del centre, una d’acceptació de les bases i una altra 

d’autorització perquè els treballs lliurats participin en el concurs. 
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Un cop acabada la fase d’inscripció es farà arribar als centres, un logotip de participació (en 

format digital) que podran inserir en el seu web o espais virtuals com creguin oportú. Després 
de l’acte de cloenda els centres finalistes o guanyadors rebran el logotip acreditatiu 
corresponent (en format virtual), que podran incorporar als seus espais virtuals per deixar 
constància del guardó. 
 

 
De cada categoria i obra se seleccionaran dos treballs finalistes, d’entre els quals es triarà el 
treball guanyador, que es donarà a conèixer en l’acte de cloenda. 
 

 
La lectura del veredicte del jurat tindrà lloc en el transcurs d’un acte públic que se celebrarà a 

Barcelona al juny del 2015, al qual es convidarà tots els alumnes finalistes. Es preveu un acte 
de cloenda per als alumnes d’educació primària i un altre per als de l’ESO, batxillerat i persones 
adultes. Per raons d’aforament, només es pot garantir l’assistència a l’acte a l’alumnat que 

quedi finalista. 
 

 
Els treballs finalistes i guanyadors obtindran premis de naturalesa diversa, d’acord amb allò que 

aportin les entitats patrocinadores del concurs. 
 

 
La participació en aquest concurs implica el consentiment per a l’enregistrament i difusió, en els 

webs oficials del Departament d’Ensenyament, de l’acte de cloenda i dels treballs premiats. 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. DISTINTIUS PER ALS CENTRES PARTICIPANTS 

4. SELECCIÓ DE FINALISTES I GUANYADORS 

5. ACTE DE CLOENDA 

6. PREMIS 

7. DIFUSIÓ DELS TREBALLS PREMIATS I DE L’ACTE DE CLOENDA  
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Recomanacions per a la creació de la xarxa social amb Facebook 
 

 Cal tenir en compte que es proposa fer servir la xarxa social per crear un marc de ficció 
que creï i recreï la interacció entre els personatges de l’obra llegida. El resultat de les 
interaccions demostrarà que s’ha entès la manera d’actuar, comportar-se, ser (sentir i 
pensar) d’aquests personatges. Amb aquesta finalitat, dins de la xarxa caldrà adoptar la 

personalitat d’un d’ells i simular la interacció amb la resta, respectant les normes de bon 
ús de la xarxa. 
 

 La xarxa social ha de ser gestionada pel docent de l’aula. Tenint en compte que el 

treball demana als alumnes l’adopció d’un dels personatges de l’obra llegida, el docent 

podria també crear un perfil fictici al Facebook, que es podria assimilar al de la persona 
narradora (en el cas de les novel·les proposades, Waltraud o l’adroguer). 

 
 El docent, administrador del Facebook de referència per al concurs, inscriurà els seus 

alumnes. Prèviament aquests hauran d’haver creat al Facebook el perfil fictici d’un dels 

personatges de la novel·la i facilitar al docent el nom d’usuari i correu perquè aquest els 

inscrigui al grup. 
 

 En el cas que el docent ja disposi d’un perfil al Facebook, pot optar per crear un grup 

secret (només visible per als membres del grup inscrits), però recomanem la creació 
d’un perfil ad hoc per a l’activitat. 

 
 Tenint present el Document per a l’organització i la gestió dels centres vigent, pel que fa 

a la protecció de dades personals, ús d’imatges, propietat intel·lectual, Internet i correu 

electrònic, es recomana que amb alumnes majors de 14 anys però menors d’edat 
s’informi els pares o tutors legals de quins serveis s’utilitzaran i amb quina finalitat, i que 
s’adverteixi que la responsabilitat per possibles mals usos és de l’usuari. Amb aquest 

efecte, es pot utilitzar el model Comunicació relativa als alumnes majors de 14 anys 
però menors d’edat: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula. 

 
Podeu trobar més informació sobre l’ús de Facebook en els enllaços següents: 

 http://totsobrefacebook.wordpress.com/tag/manual/  
 http://www.blocdeblocs.net/wp-content/manual_facebook.pdf 
 http://www.slideshare.net/elgiroscopi/facebook-clar-i-catal-manual-dintroducci-a-

faceboof-per-a-empreses 
 http://www.slideshare.net/arranjaments/guia-prctica-de-facebook-pel-comer 

 

ANNEX  

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Proteccio_dades.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Proteccio_dades.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/ProteccioDades/Privats/Y332_147.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/ProteccioDades/Privats/Y332_147.pdf
http://totsobrefacebook.wordpress.com/tag/manual/
http://www.blocdeblocs.net/wp-content/manual_facebook.pdf
http://www.slideshare.net/elgiroscopi/facebook-clar-i-catal-manual-dintroducci-a-faceboof-per-a-empreses
http://www.slideshare.net/elgiroscopi/facebook-clar-i-catal-manual-dintroducci-a-faceboof-per-a-empreses

