EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

BATXILLERAT I ADULTS

XXII Concurs
El Gust per la Lectura
El programa El Gust per la Lectura té per objectiu
global la formació de bons lectors i lectores, amb la
finalitat que, al llarg de la seva formació educativa,
els infants i els joves esdevinguin lectors
competents, crítics i capaços de gaudir del plaer de
la lectura.
Va adreçat a alumnes de primària, secundària
obligatòria, batxillerat i educació d’adults. Els
treballs que han de presentar els alumnes són de
tipologia diversa i es basen en una proposta de
lectures que porten associades guies de lectura i
altres recursos.
El calendari de l’edició del curs 2015-2016 és el
següent:
3r trimestre curs 2015-2016
- Publicació al web de les lectures proposades per
al curs 2016-2017
1r trimestre curs 2016-2017
- Publicació de les guies de lectura de les obres
proposades
- 11 d’octubre: publicació de les bases del
concurs
- Del 5 de novembre al 22 de desembre:
inscripció en el concurs
2n trimestre curs 2016-2017
- Realització dels treballs dels alumnes en els
centres
3r trimestre curs 2016-2017
- Del 27 de març al 21 d’abril: lliurament per
part dels centres dels treballs dels alumnes
que participen en el concurs
- Maig: veredicte del concurs
- Juny: acte públic de lliurament de premis
Tota la informació a http://xtec.gencat.cat/ca/
projectes/lectura/gustperlalectura
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El programa El Gust per la Lectura proposa
lectures (amb les guies didàctiques
corresponents) per al cicle inicial de primària
però en la convocatòria del concurs no s’hi
inclouen els alumnes d’aquest nivell.
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