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BASES DE PARTICIPACIÓ 5a edició DE VIVA VEU
Destinataris
Podran participar en el Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta tots els centres educatius, públics, privats
o concertats, de la Comunitat Valenciana que imparteixen Educació Primària o Educació Secundària.
El Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta està destinat a l’alumnat d’Educació Primària i Secundària, que
participaran en quatre categories, segons els nivells educatius:
- Teuladins: alumnat de 3r i 4t de Primària, llegeixen de manera individual
- Blavets: alumnat de 5é i 6é de Primària, llegeixen de manera individual
- Passerells: alumnat de 1r i 2n d’ESO, llegeixen de manera individual
- Oronetes: alumnat de 3r i 4t d’ESO, llegeixen de manera col·lectiva en grups de tres

Participació
Per a participar en el Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta, el professorat haurà d’inscriure el centre
educatiu mitjançant el formulari disponible a devivaveu.es/certamen-escolar/bases/. S’acceptarà la
inscripció sempre que s’emplene adequadament i vaja degudament signada.
Cada centre escolar inscrit podrà participar en el Certamen en qualsevol de les quatre categories i en tants
grups com desitge. En el full de participació s’haurà d’indicar el número de grups participants i el número
d’alumnat total que conforma cada grup.
Calendari i fases del Certamen
Els centres educatius podran inscriure’s en el Certamen durant el primer trimestre del curs 2019/2020. El
Certamen s’estructura en tres fases:
1.

Activitats als centres educatius
Una vegada realitzada la inscripció s’enviarà un dossier de treball i un llistat de lectures
recomanades, com a material complementari al treball a l’aula. No serà necessari treballar la
lectura en veu alta a l’aula amb aquest material. Tampoc hi haurà pautes estrictes per a treballar
la lectura a l’aula, ha de ser el professorat qui elegisca la mecànica de treball.
Selecció dels representats. En aquesta primera fase, cada centre elegirà els seus representants
per a participar en el Certamen Local. El número d’alumnes que participen com a lectors
representants de cada centre en el Certamen Local es dictaminarà des de l’organització, segons
el número de centres, alumnes i grups que participaran. Cada centre elegirà els seus representants
per a la fase local segons els seus criteris, se suggereix que realitzen un concurs intern per a elegirlos. A més d’elegir als representants, cada centre educatiu haurà d’elegir dos suplents per cada
categoria en la qual participe, per si el titular no pot acudir al Certamen (en el cas de la categoria
Oronetes ha de ser dos grups de tres alumnes complet).
En cap cas podrà participar en el Certamen Local cap alumne que no haja sigut seleccionat com a
representant o suplent en aquesta fase. Tampoc podrà participar cap grup de la categoria
Oronetes que no estiga format per tres membres.
Fragments. Un mes abans de la data proposada per al Certamen Local, cada centre educatiu haurà
de fer arribar a l’organització de De Viva Veu el nom dels seleccionats i els suplents que
participaran en el Certamen. Una vegada l’organització dispose dels noms, farà arribar al centre
els fragments elegits per al Certamen.
Els fragments que l’alumnat haurà de llegir en el Certamen Local s’extrauran de les lectures
recomanades i s’enviaran al centre un mes abans de l’acte, perquè l’alumnat els treballe. Dels
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fragments que s’hi envien, l’alumnat en llegirà un el dia del Certamen. L’ordre de lectura es
determinarà per sorteig en el mateix acte.
En el cas del grup d’Oronetes, que fa lectura col·lectiva, el text estarà marcat amb tres colors que
indiquen els tres personatges que intervenen en la lectura. Cada alumne ha de llegir un dels colors
de lectura. Els centres educatius hauran d’imprimir els fragments a color perquè l’alumnat
comprenga adequadament la lectura que ha de fer del text.

2.

Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta – Local
Es realitzarà a la mateixa localitat dels centres educatius a partir del segon trimestre del curs. La
data i hora de l’acte s’establirà des de l’organització de De Viva Veu i l’ajuntament de la localitat.
Serà fora de l’horari lectiu perquè es tracta d’un acte social on el públic (companys, mestres, pares,
mares, familiars i amics) puguen veure el treball que s’ha realitzat a l’aula.
Un jurat especialitzat format per tres membres amb vot individual i amb l’ajuda del vot del públic
assistent, elegirà els representants de la població per al Certamen Final1
La lectura dels textos haurà de ser una lectura comunicativa, no una lectura dramatitzada. Per
tant, el jurat valorarà que es pose èmfasi en el significat del text i en la comunicació.

3.

Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta – Final Comunitat Valenciana
Hi participaran tots els representants seleccionats de totes les poblacions inscrites en el projecte.
Se celebrarà a finals del mes de maig o principi del mes de juny a València.
En cap cas podrà participar en el Certamen Final cap alumne que no haja sigut seleccionat com a
representant o suplent en la fase local. Tampoc podrà participar cap grup de la categoria Oronetes
que no estiga format per tres membres.
Un jurat especialitzat elegirà un representant i dos reconeixements de cada categoria com a
finalistes de la 5a edició del Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta.
La mecànica de preparació del Certamen Final serà la mateixa que el local. Els fragments que
l’alumnat haurà de llegir en el Certamen Final s’extrauran de les lectures recomanades i s’enviaran
al centre un mes abans de l’acte, perquè l’alumnat els treballe. Dels fragments que s’enviaran,
l’alumnat en llegirà un el dia del Certamen. L’ordre de lectura es determinarà per sorteig en el
mateix acte.
La lectura dels textos haurà de ser una lectura comunicativa, no una lectura dramatitzada. Per
tant, el jurat valorarà que es pose èmfasi en el significat del text i en la comunicació.

Premis
Tots els participants en la fase local del Certamen Escolar rebran un detall i un diploma de participació. A
més, s’elegirà un representant i un suplent de cada categoria per a participar en el Certamen Escolar de
Lectura en Veu Alta – Final Comunitat Valenciana.
En el Certamen Final, s’elegirà un representant i dos reconeixements de cada categoria com a finalistes de
la 5a edició del Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta. Els participants rebran un detall i un diploma de
participació i els premiats un lot de llibres.

1

En funció del número de certàmens i del número de centres participants, es farà una semifinal prèvia al Certamen Final.
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Jurat
En la fase local del Certamen a les diverses poblacions participants, el jurat el conformaran tres membres
amb vot individual. Els tres membres seran: un membre de l’Ajuntament o entitat encarregada d’organitzar
l’acte; un membre de la Fundació pel Llibre i la Lectura, entitat que impulsa el projecte, i un membre de
l’oficina tècnica de De Viva Veu. A més del vot del jurat, s’ajudarà amb el vot del públic assistent, qui elegirà
un representant de cada categoria en les butlletes que se’ls donarà a l’entrada.
En la fase final del Certamen, el jurat el conformaran cinc membres amb vot individual. Aquest jurat estarà
conformat per membres qualificats.
Criteris de valoració
Per a la selecció dels finalistes i els premiats, el jurat valorarà diversos aspectes de la lectura. Seran els
següents:
Puntuació,
velocitat,
fluïdesa

Vocalització i
pronúncia
Expressivitat,
entonació,
postura

1
No ha respectat la
velocitat del text ni ha fet
les
pauses
adequadament

Poc clar, no s’ha entés
No ens ha transmés
l’emoció del text. La
posició del seu cos no era
l’adequada
per
a
projectar adequadament
la veu

2
Ha respectat la velocitat
del text, però no ha fet
les
pauses
adequadament
No ha respectat la
velocitat del text, però ha
fet
les
pauses
adequadament.
Ha costat d’entendre

3
Ha respectat la velocitat
del text, ha fet les pauses
adequadament

Ens ha transmés l’emoció
del text però la posició
del seu cos no era
l’adequada
per
a
projectar adequadament
la veu
No ens ha transmés
l’emoció del text però la
posició del seu cos era
l’adequada
per
a
projectar adequadament
la veu

Ens ha transmés l’emoció
del text i la posició del
seu cos era l’adequada
per
a
projectar
adequadament la veu

PUNTUACIÓ

S’ha entés perfectament

TOTAL

Despeses
El desplaçament dels representants, els companys i companyes, professorat i resta d’assistents al Certamen
Local i al Certamen Final correrà a càrrec d’ells mateixos.
Informació
A través de la pàgina web www.devivaveu.es, el correu electrònic info@devivaveu.es o els telèfons 963
975 833 o 699 858 072 els centres educatius, participants, familiars, etc. podran formular qualsevol
pregunta relacionada amb la participació en el concurs.
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Dades personals

Les dades subministrades voluntàriament pel representant de l’escola s’incorporaran en un fitxer de dades
personals de col·laboradors de FEETS Gestió de Projectes, S.L.U (CIF B- 97287460), protegit amb les
mesures de seguretat legalment establertes, amb la finalitat d’informar dels productes, serveis i altres
activitats culturals de la fundació. En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa al titular de les dades que podrà exercir
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició legalment establerts, per correu, complint els
requeriments establerts a la Llei, dirigit a FEETS Gestió de Projectes, S.L.U, C/ Dr Fleming, 16-baix dta, 46200
Paiporta o per correu electrònic a info@devivaveu.es.

Condicions de participació

Les condicions de participació en el Certamen consten en el web www.devivaveu.es. La inscripció al
Certamen correspon als centres educatius i l’efectuaran mitjançant el formulari corresponent amb
l’antelació establerta per poder complir el calendari previst. El centre educatiu es fa responsable de
l’obtenció de les autoritzacions i els consentiments necessaris, dels alumnes, tutors/es i/o representants
legals, tant per a participar en representació de l’escola en el Certamen com per a comunicar les dades
personals i la cessió de drets d’imatge en els termes i amb les finalitats exposades en l’apartat següent.
Cessió gratuïta de drets d’imatge dels participants

Els pares i mares i/o tutors de menors que participen en les diverses fases del Certamen escolar de lectura
en veu alta autoritzen a FEETS Gestió de Projectes S.L.U, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica
1/1982, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Llei orgànica 1/1996,
de 15 de gener, de protecció jurídica del menor i a la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de
Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana, per tal que FEETS Gestió de
Projectes S.L.U puga realitzar la captació, reproducció i publicació de la imatge dels seus fills i filles durant
els actes públics relacionats amb el Certamen de lectura en veu alta, per a il·lustrar materials promocionals
del web del Certamen, o per incloure-les en reportatges dels mitjans de comunicació, sempre que
respecten de forma estricta el seu honor i intimitat. Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (TV,
premsa, internet, mitjans externs, material promocional, publicitat, xarxes socials, etc.). La distribució
podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de FEETS Gestió
de Projectes S.L.U de l’esmentat Certamen. Aquesta cessió és completament gratuïta, i els pares i/o mares
i/o tutors dels menors es comprometen a no reclamar cap compensació, pagament i/o indemnització a
canvi del permís acordat amb FULL Fundació pel Llibre i la Lectura i amb FEETS Gestió de Projectes S.L.U.

Acceptació de les bases

La participació en el Certamen implica la total acceptació del contingut d’aquestes bases. La Fundació pel
Llibre i la Lectura i Feets Gestió de Projectes S.L.U, com a entitats organitzadores del Certamen, es reserva
el dret a modificar-les, prèvia comunicació a través de la pàgina web o les xarxes socials del projecte.
Qualsevol problema en l’aplicació de les bases la resoldrà la direcció del projecte.

València, juliol de 2019

OFICINA TÈCNICA - Tel. 963 975 833 - 699 858 072

info@devivaveu.es www.devivaveu.es

