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Durant els darrers anys, Pica Lletres ha anat arrelant d’una manera ben especial en la 
majoria dels centres educatius del nostre país. Pel que fa al professorat, els ha supo-
sat trobar un bon sistema per ensenyar ortografia d’una manera divertida i engresca-
dora i, pel que fa a l’alumnat, la vessant competitiva de Pica Lletres ha estat, sobretot, 
una de les grans motivacions que han tingut a l’hora de practicar amb les paraules. 
Des que va entrar en escena fa nou anys, el Pica Lletres no ha parat de créixer i 
evolucionar. S’han fet tallers per a alumnes de secundària, des de 1r fins a 4t d’ESO 
i s’han organitzat competicions entre instituts de la mateixa ciutat. Moltes d’aquestes 
competicions han estat enregistrades i emeses per la Xarxa de Televisions Locals o 
altres canals de televisió com Localia, i fins i tot, TV3 en va fer un programa con-
curs presentat per Lluís Gavaldà, cantant del grup Els Pets. Aquest any, a més, s’ha 
estrenat la versió radiofònica del concurs i s’ha creat una aplicació per a dispositius 
intel·igents amb jocs lingüístics ben divertits.
Totes aquestes fites han tingut un gran èxit de participació i seguiment. Paral·lelament, 
els alumnes que han participat al Pica Lletres, així com els qui l’han seguit, han vist 
com augmentava, gairebé sense adonar-se’n, la seva competència en el camp de 
l’ortografia i el coneixement de la llengua.
Després de l’èxit de les anteriors cinc Grans Finals Nacionals de Pica Lletres, el pro-
jecte continua creixent i enguany celebrarem la 6a Gran Final de Pica Lletres amb 17 
centres d’arreu de Catalunya, guanyadors de cadascuna de les competicions territo-
rials que s’han realitzat.
Arran de la bona experiència de l’any anterior, així com també per qüestions pràcti-
ques i geogràfiques, i amb la intenció que Pica Lletres conquereixi el màxim de zones 
del territori català, l’escenari de la 6a Gran Final Nacional de Pica Lletres serà el Teatre 
de la Passió d’Esparreguera, al Baix Llobregat. 
De la Gran Final Nacional se’n farà un programa de TV que emetran les 17 televisions 
locals que han emés les competicions territorials i, també, Televisió de Cataunya (Ca-
nal Super3).
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1. PRESENTACIÓ



Pica Lletres és l’esdeveniment de caire pedagògic i lingüístic més important de Cata-
lunya.
El camí fins a la Gran Final Nacional arrenca amb les 17 competicions celebrades 
aquest curs arreu de Catalunya, en les quals han participat 134 centres, amb gairebé 
10.000 alumnes implicats, dels quals 834 han participat directament com a concur-
sants. 
Els millors lletrejadors de cada competició territorial pujaran a l’escenari del Teatre de 
la Passió d’Esparreguera per mostrar a tothom què són capaços de fer amb les parau-
les i demostraran la seva gran habilitat a l’hora de lletrejar, amb l’objectiu d’aconseguir 
el títol de campió o campiona de la Gran Final Nacional de Pica Lletres i proclamar-se 
millor lletrejador o lletrejadora de Catalunya. Qui s’emportarà el gran premi final? De 
quin centre sortirà el millor lletrejador o lletrejadora? 
Si voleu ser els primers a saber-ho, veniu el proper dia 5 de juny al Teatre de la Passió 
d’Esparreguera!

Mapa de les televisions on s’han fet eliminatòries de Pica Lletres el curs 2013-2014.
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La dinàmica habitual de Pica Lletres és ben senzilla i coneguda. Per torns, cada parti-
cipant haurà de lletrejar una paraula. Si la lletreja correctament1, té la possibilitat de 
lletrejar-ne més. Al primer error comès, és eliminat. La dinàmica de la final parteix de 
la dinàmica habitual, i és la següent: 

1. Hi haurà 17 participants, un per centre i zona on s’ha celebrat la competició 
territorial prèvia. Aquests són els centres finalistes, així com la població a la 
qual pertanyen i el canal on s’ha emés la seva competició:

• Sec. d’Institut Bisaura. Sant Quirze de Besora. El 9TV.
• Escola El Cim. Vilanova i la Geltrú. Canal Blau/Maricel Televisió.
• Escola Vedruna. Ripoll. Televisió del Ripollès.
• Institut La Garrotxa. Olot. Olot Televisió.
• Escola Puigcerver. Reus. Canal Reus TV.
• Institut Marta Mata. Salou. TAC 12.
• Institut El Foix. Santa Margalida dels Monjos. Penedès TV.
• Institut d’Alcarràs. Alcarràs. Lleida TV.
• Col·legi Maristes Valldemia. Mataró. M1TV.
• Institut Joan Brudieu. La Seu d’Urgell. Pirineus TV.
• Institut Sant Feliu de Guíxols. Sant Feliu de Guíxols. Costa Brava TV.
• Institut d’Aran. Vielha. Aran TV.
• Escola Vedruna. Girona. TV Girona.
• Institut Federica Montseny. Badia del Vallès. Canal Terrassa-Vallès.
• Institut Lauro. Les Franqueses del Vallès. VO TV.
• Institut THAU. Sant Cugat. Cugat.cat/Sant Cugat TV.
• Institut Sòl-de-Riu. Alcanar. Canal TE.

2. L’ordre de les intervencions es decidirà per sorteig, el qual es farà abans de 
començar la competició. 
3. Quan un participant cometi una errada serà eliminat. 
4. Hi haurà 3 nivells diferents de dificultat, la qual anirà augmentant a mesura 
que la competició avanci. Hi haurà una volta amb paraules del nivell 1 i una 
altra amb paraules del nivell 2. 

1. Consulteu l’apartat CRITERIS LINGÜÍSTICS (pàg. 7).
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2. LA DINÀMICA



En arribar el darrer nivell, nivell 3, es lletrejaran paraules fins que trobem 
un participant guanyador. Les paraules del nivell 3, mantindran els criteris 
lingüístics proposats, però a cada volta, presentaran més dificultats. 
5. Es lletrejarà d’un en un. Cada participant, quan sigui el seu torn, anirà 
fins al micròfon i lletrejarà la paraula que li pertoqui. Si ho fa bé, tornarà al 
seu lloc. Si s’equivoca, serà eliminat. En aquesta Gran Final els concursants 
no disposaran de comodí, per tant, quan s’equivoquin, acabaran la seva 
participació.
6. Aquesta dinàmica s’anirà repetint a cada nivell fins que quedi només un 
únic participant guanyador.
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El presentador de la 6a Gran Final Nacional de Pica Lletres serà un personatge me-
diàtic lligat al món de la cultura i el territori català. Per fer de mestre de cerimònies, 
doncs, enguany tornarem a comptar, igual que l’any passat, amb Espartac Peran, co-
negut presentador de Televisió de Catalunya.
L’Espartac dirà la paraula que haurà de lletrejar cada participant, amb una pronúncia 
acurada però no sil·làbica. El participant haurà de repetir la paraula perquè el jurat i 
el presentador s’assegurin que l’ha entès. 
Si el participant lletreja la paraula correctament, la veu del jurat dirà: 
“—Correcte!”. En el cas que no sigui correcte se sentirà un timbre d’error i el jurat 
explicarà quin tipus d’error s’ha comès. 
El jurat, conformat per un equip de lingüistes, determinarà els errors i els encerts dels 
concursants i podrà intervenir en qualsevol moment de la competició, si ho considera 
necessari. Les seves decisions seran inapel·lables. Els concursants hauran d’haver tre-
ballat i estudiat els criteris lingüístics que tindrà en compte el jurat a l’hora d’avaluar 
la seva participació.
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3. EL PRESENTADOR I EL JURAT



Els participants hauran de tenir en compte els següents criteris lingüístics a l’hora 
de lletrejar i respectar, així, la normativa de la llengua catalana. 
Aquests són els noms de les grafies tal com s’han de lletrejar:
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4. CRITERIS LINGÜÍSTICS



ACCENTS 
Si una paraula duu accent, cal dir-ho després de la vocal i afegir, en el cas de les gra-
fies ‘e’ i ‘o’, ‘amb accent obert’ o ‘amb accent tancat’. 
Per a les vocals que només poden dur un tipus d’accent (‘a’, ‘i’, ‘u’), només cal dir ‘amb 
accent’, però no passa res si es diu ‘a amb accent obert’, o bé, ‘i amb accent tancat’, 
per exemple. 
Com en el cas de qualsevol altre error ortogràfic, no és vàlid dir que una vocal duu 
accent obert, si el duu tancat, o a l’inrevés. 
Cal considerar les paraules tal com s’escriuen, independentment de la pronunciació 
(per exemple, en el lletreig del mot francès cal dir ‘e amb accent obert’). 

DIÈRESI 
Si una paraula duu dièresi, cal dir-ho després de la vocal, afegint ‘amb dièresi’ (per 
exemple, ‘diürn’: de, i, u amb dièresi, erra/erre, ena/ene). 

DUBTES 
A l’hora de lletrejar les paraules que els pertoquin, els concursants no podran dubtar 
en veu alta. Així, el jurat interpretarà com un error el so ‘mmm...’ o ‘ehhhh...’, per 
exemple.
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NIVELL 1 
• Entre 6 i 7 lletres. 
• Verbs en infinitiu. 
• No hi ha homòfons. 
• Apareixen trets ortogràfics rellevants: alguna h, alguna dièresi... 
• Paraules d’àmbits molt variats, però d’ús habitual. 

NIVELL 2 
• Màxim 10 lletres. 
• Verbs en infinitiu i formes conjugades. 
• Poden aparèixer homòfons. 
• Un grau més de dificultat! Dièresis, eles geminades, guionets... 
• Paraules d’àmbits i registres variats, freqüents i no tan freqüents, i també algun 
cultisme. 
• Estigueu tranquils que es pot demanar ajuda! 

NIVELL 3 
• A partir d’11 lletres! 
• Verbs en infinitiu i formes conjugades. 
• Poden aparèixer homòfons. 
• Ortografia complexa, amb tot tipus de dificultats: per a especialistes! 
• Paraules poc freqüents en la llengua general: manlleus, cultismes complicats, 
col·loquialismes singulars, termes tècnics i científics, de TOT! Però els campions 
també poden rebre una ajuda!
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4. DESCRIPCIÓ DELS NIVELLS



5. INFORMACIÓ I DADES D’INTERÈS

Adreça: Teatre de la Passió. Francesc Marimón, 83, 08292 Esparreguera.

Hora de convocatòria del concurs: Tots els assistents a la 6a Gran Final Nacional 
hauran de ser a la porta del Teatre de la Passió d’Esparreguera a les 11.45 h. La 
competició començarà a les 12.30 h. Us preguem que sigueu MOLT PUNTUALS. 

Hora de convocatòria de la visita a l’Abadia de Montserrat: Els grups que 
realitzin la visita a l’Abadia de Montserrat hauran de ser a la porta del Teatre de La 
Passió d’Esparreguera a les 14.15 h (és l’hora prevista per acabar la Gran Final). Els 
autobusos sortiran cap als respectius centres educatius a les 17 h.

Telèfon de contacte: Us recomanem que tingueu a mà els nostres números de 
telèfon per si sorgeix qualsevol imprevist el dia de l’esdeveniment. Si teniu qualsevol 
dubte o problema, podeu posar-vos en contacte amb: 

• Sílvia Pons: 616 072 253 (spons@antartida.tv)
• Eduard Carmona: 679 817 561 (ecarmona@antartida.tv)
• Maria Riba (el dia de la Gran Final): 630 264 933 
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ORGANITZA:

6. ORGANITZACIÓ, SUPORT I COL·ABORACIONS

AMB EL SUPORT DE:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:


