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Qui hi pot participar?
TOTS EL ALUMNES DE L'ESO

● Hi ha dues categories:
● (1r i 2n d'Eso)

CORSARIS – lectura individual d'un fragment

(3r i 4t d'ESO)

TROPA DE CORSARIS – Lectura d'un fragment en grup de 
tres lectors .Tots els lectors disposaran d'una setmana per a 
preparar les lectures que distribuirà el professorat de català abans del 
dia del concurs. La tropa de Corsaris Podeu quedar per assajar de  4 a 
6 de la tarda a la biblioteca de l'institut.



  

QUÈ LLEGIREM?

ELS CORSARIS

https://www.youtube.com/watch?v=Fd7kGx46kbU&feature=youtu.be



  

QUÈ LLEGIREM?

LA TROPATROPA DE CORSARIS

https://www.youtube.com/watch?v=oR90Xpd7I7E&feature=youtu.be



  

QuAN ÉS EL CONCURS?

La  primera fase del concurs serà a la classe de 
català durant el mes de GENER. Hi participaran tots els 
alumnes.

El IX Concurs de lectura en veu alta Manolo Hugué 
serà el dimecres 20 del mes de FEBRER FEBRER   a la Sala 
Noble de Can Rius.

Podreu convidar familiars i algun company de classe.



  

  QuÈ VALORARÀ EL JURAT?

El jurat, compost per professors del Departament de 
Català, valorarà el ritme, el volum, l’articulació, la 
fluïdesa i la dramatització de les lectures.

Tots els lectors que hagin participat i preparat bé la 
lectura obtindran un diploma de bon lector i un 
incentiu a la nota de català del 2n trimestre.



  

  QuÈ guanyem?
El jurat concedirà un premi als millors lectors de les 
dues categories que consistirà en llibres i alguna 
petita sorpresa.

El lectors que hagin quedat en primer lloc en aquest 
concurs seran nomenats candidats per a representar el 

nostre Institut en el 
Xv Certamen Nacional de Lectura en Veu Alta - Fase de 

quarts de final- a La Garriga el dijous 21 de març

Uns quants lectors lectors o lectores que hagin participat 
al concurs podran acompanyar elS candidats el dia dels 
quarts de final del Certamen. Mireu la pàgina:

http://www.lecturaenveualta.cat



  

Vols participar?

APUNTA'T AVUI MATEIX !!  
O DemÀ QUAN TINGUIS CLASSE DE CATALÀ.
POTS DIR-LI-ho A LA PROFE Directament.

Recorda...
El concurs en veu alta Manolo Hugué tindrà lloc 
dimecReS 20 DE FEBRERdimecReS 20 DE FEBRER  a Can Rius i podràs convidar 
familiars i algun company de classe.
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