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XI CERTAMEN NACIONAL INFANTIL I JUVENIL DE LECTURA EN 

VEU ALTA 

Oliana, dimarts 14 d’abril de 2015 

 

10:30    Benvinguda i presentació del certamen,  dels centres participants i 

del jurat. 

Centres:  

NOM CENTRE EDUCATIU POBLACIÓ 

COL La Salle La Seu d’Urgell 

ESC Albert Vives La Seu d’Urgell 

ESC Castell-ciutat Castellciutat 

ESC Els Agols  (Montferrer) 

ESC Mare de Déu del Talló  (Bellver) 

ESC Pau Claris La Seu d’Urgell 

ESC Pere Sarret  (Martinet) 

ESC Ridolaina  (Montellà) 

ESC Sant Jordi  (Oliana) 

INS Aubenç  Oliana 

INS Joan Brudieu La Seu d’Urgell 

 

Jurat:  

- Sr. Ignasi Cervera, periodista de RàdioSeu   

– Sra. M. Lourdes Esteve, directora de la biblioteca Sant Agustí de la Seu 

d’Urgell 

– Sra. Teresa Vilaró, responsable del Servei de Català de l'Alt Urgell, del 

CPNL. 

 

10.40   

1  El jurat sortejarà l'ordre en què llegiran els lectors i lectores dels 

GRUMETS VERMELLS, alumnes de Cicle Mitjà de Primària.  

Els lectors pujaran a l’escenari a mesura que es digui el seu nom, escolliran 

una de les lectures i es col·locaran en ordre per llegir davant del micro 

(cada nen o nena tindrà una identificació amb l’ordre de lectura que li ha 

tocat)  
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El presentador  llegirà  la introducció de l'obra El nen d'ombra, de 

Beatrice Masini i recomanarà que no s’aplaudeixi fins que hagi acabat l’últim 

lector de la categoria. 

Des que l'Hèctor, el petit de la casa, ja no hi és, els pares estan molt tristos i a 

la família no es parla d'ell. Però per al seu germà gran, el Guillem, l'Hèctor 

encara hi és: el veu i hi parla, és el nen d'ombra que el ve a visitar de tant en 

tant. L'imagina? El somia? En Guillem pensa que si els pares també el veiessin, 

no estarien tan tristos...  

 

(s’indica que el lector 1 ja pot començar) 

(lectures)) 

(aplaudiments) 

 

2  A continuació el jurat sortejarà l'ordre en què llegiran els lectors i 

lectores dels GRUMETS VERDS, alumnes de Cicle Superior de Primària. 

Demanem als lectors que vagin pujant ordenadament a mesura que es digui 

el seu nom. 

(((El Jurat fa el sorteig dels Grumets verds i van pujant els lectors))) 

 

El fragment que llegiran pertany a l'obra Els lladres de joguines, de Joan 

de Déu Prats. 

Una banda de lladres formada per un ós de peluix, una majorette i un pallasso 

estan robant les joguines que més s'estimen els nens, les que s'han fet ells 

mateixos. Però no aconsegueixen robar el vaixell de llauna que el Roger va fer 

amb l'ajut del seu avi...  

 

(((indiquem que el lector 1 ja pot començar))) 

 

(aplaudiments en acabar tot el grup) 

 

3  Continuem endavant amb els CORSARIS, alumnes de 1r o 2n d'ESO.  

 

 (((El Jurat fa el sorteig dels Corsaris i els lectors van pujant))) 
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El fragment que llegiran pertany a l'obra El gos que corria cap a un 

estel, de Henning Mankell. 

 

En Joel Gustafson té dotze anys i viu al nord de Suècia amb el seu pare. La 

seva mare se'n va anar quan ell era petit, segons li diu el pare. Un dia que no 

podia dormir va mirar per la finestra i va veure un gos que corria cap a un estel. 

Decideix buscar-lo i per això surt cada matinada amb molt de compte... 

 (((lectures))) 

 

4  Finalment, arriba l'últim grup, el de la TROPA DE CORSARIS. En aquest 

cas, són grups de tres alumnes de 3r o 4t de Secundària.  

(((El Jurat fa el sorteig Tropa de Corsaris i els lectors van pujant))) 

 

El fragment que llegiran pertany a una obra clàssica, Elles també maten, 

un recull de relats negrecriminals de tretze escriptores catalanes.  

 

Sentirem una narració explicada en sentit oposat: com més enrere anem en la trama, 

més informació rebem. Un thriller mèdic, en el qual els marcapassos juguen una mala 

passada als pacients... 

 
(((indiquem que el grup 1 ja pot començar))) 

(((lectures))) 

 

12:00 (orientatiu) 

Els membres del jurat tenen realment una feina molt difícil de fer. Com que 

hauran de pensar-hi i discutir molt, els deixarem tranquils una estona 

perquè treballin.   

Mentrestant el jurat  delibera , es pot sortir una mica al pati o aprofitar per 

compartir una estona amb els companys i companyes   

 

12:20 Es torna a seure. El jurat anirà cridant  els participants de cada 

categoria. En cada cas, dirà el nom del guanyador ò guanyadora de la 

categoria, li donarà el diploma i llibre i a continuació farà el mateix amb tots 

els integrants de la categoria. 
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En primer lloc coneixerem el veredicte dels GRUMETS vermells. Quan ho 

han recollit tot, es queden prop de l’escenari per fer al final una foto de tots 

els participants. 

((pugen els nens i nenes. El jurat dóna el veredicte. El jurat va cridant els 

nens i els dóna el diploma i el llibre. Quan ho han recollit tot, es demana un 

aplaudiment:)) 

 

Ara demanem que pugin a l'escenari els lectors i lectores dels GRUMETS 

verds. També rebran un llibre i un diploma. 

  (igual que la categoria anterior) 

 

Pugeu, si us plau, els CORSARIS.  

(pugen els nens i nenes i el jurat dóna el veredicte. El jurat va cridant els 

nens i els dóna el diploma i el llibre. Quan ho han recollit tot, demanen un 

aplaudiment:) 

 

I, per acabar, demanem que pugin les TROPES DE CORSARIS.  

(pugen els nois  i noies i el jurat dóna el veredicte. El jurat va cridant els 

noms i  dóna els diplomes i els llibres. Quan ho han recollit tot, demanen un 

aplaudiment:) 

 

Es felicita a tots els participants, es fa la foto de grup i s’acomiada l’acte. 

 


