
 

XVII   CONCURS   2011-2012 
EL GUST PER LA LECTURA 

(educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat) 
El Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics convoca el XVII Concurs El Gust per la Lectura, basat en la lectura i 
treball de les obres, i els dossiers didàctics corresponents, tractades en la formació que ha seguit el professorat 
durant el curs 2010-2011.  

En aquesta edició hi ha cinc categories diferents (A, B, C, D i E), d’acord amb els nivells educatius de 
l’alumnat participant. En cada categoria es podrà participar únicament en les obres i dossiers que 
s’especifiquen. 

Els dossiers didàctics, elaborats pel Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics, els trobareu al web Espai LIC. 

 
 
 
BASES DEL CONCURS 

1. S’estableixen cinc categories en funció del nivell 
educatiu de l’alumnat, que podrà participar en les 
obres i dossiers didàctics especificats per a cada 
categoria. Les categories i els dossiers són els 
següents: 

Categoria A. Alumnat de cicle mitjà d’educació 
primària. 

• Dolors Garcia Cornellà: L’atzur màgic de l’enigma. 
• Mercè Galí: El flautista d’Hamelín. 
• Michael Ende: El secret de la Lena. 

Categoria B. Alumnat de cicle superior d’educació 
primària. 

• Dolors Garcia Cornellà: Els brons a les fondalades 
tenebroses. 

• Llegint imatges. 
• Michael Ende: En Jim Botó i en Lluc el maquinista. 

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

• Maite Carranza: El clan de la lloba. 
• Charles Dickens: Oliver Twist. 

Categoria D. Alumnat de 3r i 4t d’educació 
secundària obligatòria. 

• Maite Carranza: Paraules emmetzinades. 
• Charles Dickens: Oliver Twist. 

Categoria E. Alumnat de batxillerat. 

• Màrius Torres: Antologia poètica. 

2. Per a l’alumnat d’educació primària, s’estableix 
una única modalitat de treball en grup. Per a 
l’alumnat d’educació secundària obligatòria i de 
batxillerat, s’estableix una modalitat individual i una 
altra de grup. Independentment de la modalitat de 
treball escollida, l’obra i/o dossier s’ha de 
treballar amb tot el grup classe. 
INSCRIPCIÓ 

3. Per a participar en el concurs, el professorat que 
hi estigui interessat haurà de fer la inscripció al web 
Espai LIC, del 3 d’octubre al 7 de novembre de 
2011.  

4. Independentment de la modalitat escollida 
(treball de grup o individual), la inscripció es farà de 

tot el grup-classe, pel dossier o dossiers escollits, 
dins de la categoria a què correspon l’alumnat.  

LLIURAMENT DELS TREBALLS 

5. El termini de presentació de treballs finalitza el 
dia 31 de març de 2012. Els treballs s’han 
d’enviar a: 

Departament d'Ensenyament 
Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics 
Via Augusta, 202-226, planta 2C 
08021- Barcelona 

En tots els treballs s’han de fer constar, de manera 
clara i visible, les dades següents: 

− Nom i adreça del centre.  
− Títol del treball. 
− Modalitat i dossier a què correspon. 
− Nom i cognoms dels autors i autores (cal fer 
constar els dos cognoms, tret que només en tinguin 
un).  
− Curs i grup a què pertanyen (d’acord amb la 
inscripció). 
− Nom del professor o la professora que ha 
dirigit el treball. 
− Vistiplau de la direcció del centre. 

6. Nombre màxim de treballs: per cada grup-
classe inscrit (aula), i per cada dossier pel qual 
participa, el centre educatiu presentarà, com a 
màxim, un treball de grup i d’un a tres treballs 
individuals. 

7. Format i suport dels treballs:  

− Els treballs escrits s’han de presentar en paper 
i en suport informàtic, redactats i presentats 
correctament, a doble espai, en cos de lletra 12 o 
similar, en fulls DIN A4.  
− Els treballs en vídeo i presentacions digitals 
hauran de ser en suport DVD o CD.  

8. Els exemplars de les obres presentades no es 
retornaran als centres. Tot i això, els exemplars 
elaborats en un suport que no permeti fer-ne còpies 
es podran recollir a la seu del SIAL, prèvia petició, 
fins al 30 de juny de 2012. 

SELECCIÓ DE FINALISTES I GUANYADORS 

9. En cada categoria i dossier, es triaran dos 
treballs finalistes per a cada modalitat (de grup i/o 
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individual) corresponent. D’entre els dos finalistes 
es triarà el treball guanyador de cada modalitat. En 
cas que el jurat ho consideri oportú, també es 
podran atorgar accèssits o es podrà declarar 
deserta la modalitat. 

ACTE DE CLOENDA 

10. La lectura del veredicte del jurat es farà durant 
un acte públic que se celebrarà a Barcelona el juny 
de 2012, al qual es convidarà tot l’alumnat finalista. 

CONTINGUT DELS TREBALLS 

11. Els continguts i les característiques dels treballs 
s’adequaran al que s’estableix en aquest punt per a 
cada categoria, dossier i modalitat: 

CATEGORIA A 
Alumnat de cicle mitjà d’educació primària 

Dolors Garcia Cornellà: L’atzur màgic de l’enigma 

I. Treball de grup (de tota la classe) que consisteix 
en l’enregistrament d’una entrevista que fa un/a 
periodista a la colla de nois i noies després de 
tornar al poble perquè expliquin els fets que han 
passat i les sensacions que han viscut durant la 
sortida a la vall del Silenci. Ha de simular 
l’enregistrament d’un programa de ràdio que 
s’emet al poble dels protagonistes. Es valorarà el 
contingut i interès de les preguntes i les 
respostes, la informació “objectiva” i 
“subjectiva” que ofereixen els entrevistats i 
l’esforç per narrar els fets més importants que 
han succeït. De 5 a 7 minuts. S’ha de 
presentar l’enregistrament en àudio i 
l’entrevista per escrit.  

Mercè Galí: El flautista d’Hamelín  

II. Treball de grup (de tota la classe) que consisteix 
en l’elaboració d’un dossier on es recullin 10 
imatges del conte amb les característiques 
següents: 2 imatges en què es visualitzi un espai 
interior, 2 imatges en què es visualitzi un espai 
exterior, 2 imatges en què s’integri la imatge i 
les onomatopeies, 2 imatges en què es 
representi moviment i 2 imatges en què 
destaqui l’expressivitat dels personatges. El 
treball ha de recollir les il·lustracions que s’han 
triat i una breu descripció que permeti substituir 
la imatge per la descripció. Es valorarà  la 
qualitat de la descripció: la qualitat lingüística  i 
la informació que aporta la descripció respecte 
al text i respecte a la informació que aporta la 
imatge. 10 pàgines. A cada pàgina hi ha 
d’haver el text i la imatge. 

Michael Ende: El secret de la Lena 

III. Treball de grup (de tota la classe) que consisteix 
en l’elaboració d’una presentació digital en què 
l’alumnat mostri 5 elements o situacions 
fantàstiques  de l’obra i 5 elements o situacions 
realistes. Cada situació s’ha de redactar i 
acompanyar amb una il·lustració. Es valorarà la 
qualitat del redactat i l’expressivitat de la 
il·lustració.  De  10 a 20 diapositives. 

CATEGORIA B 
Alumnat de cicle superior d’educació primària 

Dolors Garcia Cornellà: Els brons a les fondalades 
tenebroses 

I. Treball de grup (de tota la classe) que consisteix 
en l’enregistrament d’un vídeo amb 5 diàlegs 
entre els brons que han anat a buscar els 
objectes perduts i els brons que els havien 
perdut. L’objectiu d’aquest diàleg és, per una 
banda, demanar informació del que ha succeït i, 
per una altra, informar de les aventures, 
dificultats, estats d’ànims que han viscut els 
protagonistes de la història. Es valoraran el 
contingut, l’adequació al gènere discursiu i 
l’expressivitat de l’alumnat. De 8 a 10 minuts. 

Llegint imatges 

II. Treball de grup (de tota la classe) que consisteix 
en l’elaboració d’un dossier en què es comparin 
4 interpretacions d’un mateix conte. De cada 
obra, se n’ha de fer una fitxa tècnica amb la 
informació següent: nom de l’il·lustrador o 
il·lustradora, breu biografia, descripció del tipus 
de dibuix, funció que tenen les il·lustracions pel 
que fa al text, què ha volgut transmetre 
l’il·lustrador, quines sensacions o estat d’ànim 
han provocat les il·lustracions en els lectors. El 
treball s’ha de completar amb unes conclusions 
en què l’alumnat argumenti quines il·lustracions 
són les que consideren que s’ajusten més al que 
transmet cada text. El treball ha de constar de 4 
fitxes tècniques, la mostra de 4 il·lustracions 
(una de cada interpretació) i 1 full amb les 
conclusions. Es valorarà la lectura interpretativa 
de les imatges, la defensa dels arguments pel 
que fa a la relació text-imatge i la qualitat del 
redactat.  

Michael Ende: En Jim Botó i en Lluc el maquinista 

III. Treball de grup (de tota la classe) que consisteix 
en l’elaboració d’un bloc en què Lluc el 
maquinista, Jim Botó o bé Emma la locomotora 
escriu el seu diari personal. El diari ha de recollir 
10 dies. Han de narrar els fets, l’estat d’ànim i 
els pensaments del narrador o narradora. En 
aquests 10 dies s’han d’explicar fets que han 
succeït a Lummerland, Mandala, el viatge a la 
Corona del Món, a Kummerland i a Nova 
Lummerland. Es valorarà la qualitat de la 
redacció, la relació entre els fets que es narren a 
l’obra i la creativitat de l’alumnat per incorporar 
el punt de vista del protagonista del diari 
personal, així com els recursos propis del bloc. 
10 articles (1 article per dia). Se’n 
presentarà l’adreça d’Internet. 

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

Maite Carranza: El clan de la lloba 

I. Treball de grup (com a màxim 5 alumnes). 
Consisteix en l’enregistrament en vídeo de la 
representació adaptada d’un o més passatges 
de l’obra llegida. Es tindran en compte els 
elements següents: 

• La qualitat de l’adaptació teatral. 



 
 

 

• La qualitat de la representació. 
• L’aparició d’elements propis de la novel·la 

fantàstica (personatges, ambients, 
argument… meravellosos). 

• La qualitat de l’enregistrament. 

De 5 a 10 minuts. 

II. Treball individual que consisteix en l’elaboració 
d’una narració breu. Es tindran en compte els 
elements següents:   

• Protagonista juvenil. 
• Personatges amb poders sobrenaturals. 
• Narració de caràcter fantàstic ambientada 

en un lloc concret de la geografia catalana 
• Aparició d’elements fantàstics propis de la 

tradició cultural. 
• Narració amb estructura de plantejament, 

nus i desenllaç. 

De 5 a 10 pàgines. 

Charles Dickens: Oliver Twist  

III. Treball de grup (com a màxim 5 alumnes) 
consistent en un enregistrament de vídeo amb la 
representació d’un o més passatges de l’obra. A 
banda de les qualitats de la representació pel 
que fa a interpretació, es tindrà en compte la 
qualitat de l’enregistrament i els recursos 
expressius emprats. De 4 a 8 minuts. 

IV. Treball individual que consisteix en la redacció 
d’una narració breu. Es tindran en compte els 
elements següents: 

• Narració en tercera persona. 
• Protagonista juvenil que lluita per assolir la 

seva pròpia identitat personal. 
• Presència de diàlegs i descripcions de 

personatges. 
• Realisme narratiu i descriptiu. 
• Narració amb estructura de plantejament, 

nus i desenllaç. 

 De 3 a 8 pàgines. 

CATEGORIA D 
Alumnat de 3r i 4t d’educació secundària 
obligatòria 

Maite Carranza: Paraules emmetzinades 

I. Treball de grup (com a màxim 5 alumnes) 
consistent en l’enregistrament en vídeo d’un 
espot publicitari inspirat en la novel·la i destinat 
a la conscienciació social contra l’abús sexual 
infantil. Se’n valorarà la l’adaptació d’elements 
de la novel·la i la integració de recursos 
expressius propis del gènere publicitari. D’1 a 2 
minuts. 

II. Treball individual que consisteix en l’elaboració 
d’una narració breu. Es tindran en compte els 
elements següents: 

• Veu narrativa en primera persona 
coincident amb el detectiu o detectiva 

• Plantejament d’un enigma relacionat amb la 
temàtica pròpia de la novel·la. 

• Narració centrada en la investigació policial 
del cas. 

• Aparició de pistes i indicis que condueixin a 
la resolució del cas. 

• Inclusió d’elements psicològics i 
emocionals. 

De 5 a 10 pàgines. 

Charles Dickens: Oliver Twist 

III. Treball de grup (com a màxim 5 alumnes) 
consistent en l’enregistrament d’un vídeo d’un o 
més passatges de l’obra. A banda de les 
qualitats de la representació pel que fa a 
interpretació, es tindran en compte les tècniques 
cinematogràfiques i els elements comunicatius 
treballats al dossier. De 5 a 10 minuts. 

IV. Treball individual que consisteix en la redacció 
d’una narració breu. Es tindran en compte els 
elements següents: 

• Narració en tercera persona. 
• Protagonista juvenil. 
• Temàtica centrada en la pobresa i les 

diferències socials. 
• Realisme narratiu i descriptiu. 
• Narració amb estructura de plantejament, 

nus i desenllaç. 

De 5 a 10 pàgines. 

CATEGORIA E 
Alumnat de batxillerat 

Màrius Torres: Antologia poètica 

I. Treball de grup (com a màxim 5 alumnes) que 
consisteix en l’elaboració d’una presentació 
digital amb àudio que, a partir de la lectura de 
poemes de l’autor, permeti conèixer, mitjançant 
els comentaris de l’alumnat,el combat creatiu 
del poeta amb l’analogia i les personificacions, 
l’ús que fa de l’adverbi i de l’adjectiu, i el diàleg 
amb la natura i les arts. De 15 a 20 
diapositives o entre 7 i 10 minuts. 

II. Treball individual que consisteix en l’elaboració 
d’un poema basat en algun dels eixos temàtics 
següents de l’obra de Màrius Torres: la malaltia, 
l’evocació de la llar i de la ciutat, la poesia 
política, l’amistat i l’amor, el diàleg entre les 
arts, la mort, el sentiment religiós. A més del 
contingut, es valoraran els elements formals del 
poema. De 14 a 50 versos. 

 

 
 
 
  

 
Inscripció telemàtica: www.xtec.cat/lic 
Del 3 d’octubre al 7 de novembre de 2011 


