
 
BASES CONCURS DE RECITACIÓ. EX LIBRIS 2023 
  
1. Presentació i objectius 

Ex libris és una jornada de literatura catalana adreçada als alumnes de primer i 
segon curs de batxillerat. De nou us proposem un concurs de recitació basat en 
les lectures prescriptives de batxillerat, tant de la matèria de Llengua catalana i 
literatura com de les matèries de Literatura catalana i de Literatura universal. 
Amb aquest concurs es pretén promoure l’aprenentatge competencial de la 
llengua a partir de textos literaris. 

 2. Participants 

Ex libris convida els alumnes de batxillerat a participar en un concurs de recitació 
de textos prescriptius de batxillerat de poesia, prosa i teatre. 

 3. Inscripció i difusió 

Des de l’ICE s’enviarà un correu als centres de secundària de l’àrea d’influència 
de la UdG amb la informació del concurs i les bases. Els docents dels instituts que 
hi vulguin participar s’hauran d’inscriure a les dues sessions formatives per a 
docents abans del 31 d’octubre de 2022. 

Inscripció a les sessions formatives:  

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for
_detall_activitat?p_header=Llista%20d%27activitats%5Epk_for_mod_ins.p_f
or_cons_activitats?p_crp=500%26p_any=2022-
2023%26p_inici=1&p_codi=5000100019&p_curs=2022-2023  

Un cop inscrits els docents responsables, l’ICE publicarà la llista d’instituts a la 
pàgina web de l’ICE i els enviarà un qüestionari previ a la formació. 

4. Concurs 

El concurs consta d’una fase formativa per als docents i d'una fase de 
concurs.  

La fase formativa constarà de dues sessions presencials per a docents al mes 
de novembre i la fase de concurs tindrà lloc entre l’1 de desembre de 2022 i el 28 
de febrer de 2023. 

Poden participar-hi tots els alumnes que ho desitgin i el professor responsable 
haurà d’escollir un màxim de dos vídeos per categoria per ser presentats al 
concurs. Les recitacions poden ser en grup, si el text ho permet. 

Caldrà allotjar els vídeos en una plataforma tipus YouTube. 

Cada docent responsable haurà d’enviar a ice@udg.edu l’enllaç dels vídeos en 
format mp4, tot indicant la categoria, la font del text recitat, el nom del 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_header=Llista%20d%27activitats%5Epk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?p_crp=500%26p_any=2022-2023%26p_inici=1&p_codi=5000100019&p_curs=2022-2023
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_header=Llista%20d%27activitats%5Epk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?p_crp=500%26p_any=2022-2023%26p_inici=1&p_codi=5000100019&p_curs=2022-2023
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concursant i el centre educatiu on estudia. La data límit per enviar l’enllaç és el 
28 de febrer de 2023. 

Important: És responsabilitat dels professors participants a l’activitat tenir en 
ordre les autoritzacions de drets d’imatge i de difusió dels vídeos dels estudiants 
d’acord amb la normativa vigent. 

Les condicions requerides per a l’enregistrament són les següents: 

 La durada ha de ser de 3 minuts a 5 minuts aproximadament. 
 El format de l’enregistrament, en el cas d’un dispositiu mòbil, ha de ser 

horitzontal.  

 Cal tenir cura de la qualitat de la imatge i del so. 

 Els textos han ser recitats i no llegits. No s’admetrà cap veu en off. 

 Els participants al vídeo han de sortir de cos sencer i evitar primers plànols  

 Els criteris que s’avaluaran seran: 

a. vocalització, dicció i pronunciació correcta dels sons 

b. expressivitat, èmfasi, naturalitat i pauses 

c. volum de veu 

d. ritme adequat 

e. postura i moviment 

f. comprensió textual 
 

El vídeos finalistes es faran públics a la pàgina web de l’activitat la primera 
setmana d’abril de 2023 i també es notificarà directament  als centres 
participants. El 21 d’abril es farà la final en format presencial a la Facultat de 
Lletres a les 16:30h.  

Durant la final es recitaran els textos i l’Equip ICE de literatura catalana, els 
docents acompanyants i els mateixos alumnes finalistes votaran i decidiran els 
guanyadors de cada categoria.  

Qualsevol incidència s’ha de comunicar al docent responsable, que ha de fer-la 
arribar a ice@udg.edu  per a la seva resolució. 

5. Comissió organitzadora 

La comissió organitzadora està formada per l'Equip ICE de literatura catalana, 
l’Estudi de Llengua i Literatura Catalanes i l’Aula de Teatre de la Universitat de 
Girona. 

 6. Premis 

Els guardonats rebran un lot de regals vinculats a l’estudi de la filologia.  
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