Veredicte del jurat del
XXIII Concurs El Gust per la Lectura 2017-2018
Reunits a la seu del Departament d’Ensenyament els membres del jurat del XXIII
Concurs El Gust per la Lectura 2017-2018, presidits pel cap del Servei d’Immersió i
Acolliment Lingüístics, han acordat declarar com a finalistes i guanyadors els treballs
següents:

Categoria A - cicle mitjà de primària (3r i 4t)
Modalitat A1 (treball de grup) (PDF)
Ricardo Alcántara. L’ós que volia deixar de ser petit. Barcelona: Pagès
Editors, 2016. [Autor]
Finalista:
Pel realisme que transmet el context on es produeix el conte, el Delta de l’Ebre. Per
la incorporació de diàlegs que fan la narració àgil i dinàmica i per haver integrat molt
bé ficció i realitat.
Títol: La cigonya que volia ser gran
Curs: 4t B de primària
Centre: Escola Cinta Curto (Tortosa)
Professora: Maribel Forés Castell

Guanyador:
Per haver incorporat al conte coneixements sobre l’animal protagonista i l’hàbitat on
viu. Per la informació i sensibilitat que transmeten les il·lustracions. Per l’esforç de
posar-se en el lloc del protagonista i expressar sentiments i emocions.
Títol: L’esquirol que volia ser gran
Curs: 3r B de primària
Centre: Claret (Valls)
Professor: Josep M. de Haro Crusells
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Modalitat A2 (treball de grup) (Vídeo)
Rosa Navarro. Faules explicades als infants. Barcelona: Edebé, 2010.
[Gènere: faula]
Finalista:
Per una acurada representació: bona caracterització dels personatges, bona
interpretació i bona posada en escena, adequant el moviment corporal i gesticulació
als diferents animals. Per la reflexió sobre l’ensenyament de cada faula.
Títol: Faules per aprendre
Curs: 3r i 4t de primària
Centre: Escola La Cabana (Les Cabanyes)
Professora: Maria Avinyó Papaseït

Guanyador:
Per la naturalitat i espontaneïtat dels diàlegs a l’hora d’explicar la història. Per
l’enregistrament en escenaris naturals. Per la varietat i aprofundiment dels
arguments donats en la conversa sobre l’ensenyament de les faules.
Títol: Faules explicades als infants
Curs: 3r de primària
Centre: Escola El Castellot (Castellví de la Marca)
Professora: M. Carme Munné Ventura
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Categoria B - cicle superior de primària (5è i 6è)
Modalitat B1 (treball de grup) (PDF i vídeo)
Ricardo Alcántara. Qui estima als vells? Barcelona: Baula, 2003.
[Autor]
Finalista:
Per la unitat de l’enregistrament i per l’expressivitat dels personatges amb un bon
ús d’elements fonamentals com l’entonació, volum, i pauses.
Títol: Parlem de gent gran a Ulldemolins
Curs: Cicle mitjà i superior de primària
Centre: Escola Montsant - ZER Montsant Serra de Prades (Ulldemolins)
Professor: Carles Simarro Haba

Guanyador:
Per la qualitat de l’enregistrament, per l’excel·lent posada en escena amb una molt
bona expressivitat i dicció dels protagonistes.
Títol: Gent de barri
Curs: 5è de primària
Centre: Escola Sa Forcanera (Blanes)
Professora: Maria Dolores Solís Fajardo

Modalitat B2 (treball de grup) (PDF)
Jerry Pinkney. Faules d’Isop.
[Gènere: faula]

Barcelona:

Vicens

Vives,

2013.

Finalista:
Per la seva originalitat, la connexió amb la vida real i l’ensenyament que mostra.
Títol: Tennis al bosc
Curs: 6è de primària
Centre: Escola Sant Domènec (Santa Margarida i els Monjos)
Professora: Margarida Roca Sabaté
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Guanyador:
Per la completa anàlisi de les faules i el realisme de la història creada.
Títol: Les noies entremaliades
Curs: Cicle superior de primària
Centre: Escola La Plana (Vila-seca)
Professora: Marta Rius Papiol

Categoria C – 1r i 2n d’educació secundària obligatòria
Modalitat C1 (treball individual) (PDF)
Flavia Company. Al teu rotllo. Barcelona: Cruïlla, 2015.
Finalista:
Per la destresa i enginy amb què presenta les sessions de bateig per part dels
alumnes i per la solució proposada que sorprèn al lector.
Títol: Negació d’enunciats
Alumne/a: Pau Albesa Vives
Curs: 2n A d’ESO
Centre: Nostra Senyora de la Consolació (Tortosa)
Professora: Immaculada Alcoverro Espuny

Guanyador:
Per la riquesa i precisió lèxica, la qualitat humana dels relats en relació a la voluntat
d’aprendre i la creació d’imatges a partir de descripcions.
Títol: La Isabel i Sentiments
Alumna: Meritxell Barril López
Curs: 2n A d’ESO
Centre: Claret (Valls)
Professora: Pilar Moreno
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Categoria D – 3r i 4t d’educació secundària obligatòria
Modalitat D1 (col·lectiu) (Vídeo)
K.L. Going. Xaval gras es menja el món. Barcelona: Edicions de 1984,
2016.
Finalista:
Per l’aprofundiment en la comprensió del llibre i la convicció en l’exposició dels
arguments.
Títol: Xaval gras es menja el món
Alumnes: Helena Llauger Saldaña, Catalina Kay Brown, Anna Talón Formiga, Lisy
Chen i Nerea Reche García
Curs: 3r d’ESO
Centre: Institut Maçanet de la Selva (Maçanet de la Selva)
Professora: Isabel Monells

Guanyador:
Per l’originalitat del plantejament, l’equilibri en la distribució dels torns de paraula i
per l’agilitat de l’enregistrament.
Títol: Xaval gras es menja el món
Alumnes: Abril Bosch Raga, Lola Vacca Raga, Laia Sala Garran, Ada Coello Pou I
Laia Vila Torres
Curs: 3r d’ESO
Centre: Institut Celestí Bellera (Granollers)
Professora: Olga Turroja Serra
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Categoria E –

Batxillerat, i educació d’adults (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 (treball individual) (PDF)
Àngel Guimerà. Terra baixa. [Lectura prescriptiva del batxillerat]
Finalista:
Pel fet de saber copsar què és realment una ressenya i com l’ha sabuda adaptar als
neguits actuals de la nostra societat.
Títol: Cap a una terra alta
Alumne: Frank Márquez Pastrana
Curs: 2n de batxillerat
Centre: Institut Font del Ferro (Palafolls)
Professora: Gemma Carbonell Carim

Guanyador:
Per la qualitat estructural del text, la cohesió de les diverses parts i de les frases i
per ser, amb diferència, el "més personal" i interpel·lar el lector.
Títol: Qui en té el do?
Alumna: Clara Anfruns La Rosa
Curs: 2n de batxillerat
Centre: Institut del Voltreganès (les Masies de Voltregà)
Professora: Carme Vilà i Comajoan
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Categoria F – Educació d’adults (cicle de formació instrumental –CFI–)
Modalitat F1 (treball de tot el grup classe) (PDF + Vídeo)
Jerry Pinkney. Faules d’Isop. Editorial Vicens Vives. [Gènere: faula]
Finalista:
Pel missatge transformador que transmet, amb la intenció de canviar la mirada i
lluitar contra els prejudicis, per l’esforç en el treball en grup i la interpretació i per
l’originalitat en la posada en escena de les diferents situacions quotidianes.
Títol: Les aparences enganyen
Curs: CFI (nivell 3)
Centre: CFA Eugeni d’Ors (Esplugues de Llobregat)
Professora: Montse Buitrago Carrilero

Guanyador:
Per l’originalitat en la composició audiovisual, pel treball i la implicació del grup i per
la posada en escena i la recreació teatral.
Títol: El veïnat espavilat
Curs: CFI (nivell 3)
Centre: CFA Bon Pastor (Barcelona)
Professor: Xavier Carnicer Cano
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Categoria G – Educació d’adults (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 (treball individual) (Vídeo)
K.L. Going. Xaval gras es menja el món. Barcelona: Edicions de 1984,
2016.
Finalista:
Per l’originalitat en la presentació audiovisual i per la varietat d’arguments a l’hora
de recomanar l’obra als futurs lectors.
Títol: Xaval gras es menja el món
Alumna: Susana Gilces Zambrano
Curs: GESO (nivell 2)
Centre: CFA Montserrat Roig (Barcelona)
Professora: Fina Piqué Queixalós
Guanyador:
Per una acurada presentació audiovisual, per una anàlisi adequada de la lectura,
per un bon ús de la llengua i per l’argumentació, que aconsegueix persuadir
l’espectador.
Títol: Xaval gras es menja el món
Alumne: Victor Gallart
Curs: GESO (nivell 1)
Centre: CFA Joan Carles I (Lleida)
Professor: Sergi Vela

El Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics agraeix la participació a tots els
centres i destaca la bona qualitat dels treballs presentats.
Barcelona, 7 de juny de 2018
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