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Premis: Guanyadors del premi Booktràilers per joves
Enviada per asola239 el 13/Gen/2019 - 11:33

El passat divendres dia onze de gener, cinc alumnes del nostre centre van ser guardonats amb un dels primers
premis de Booktràilers per joves, convocat conjuntament per la Universitat Oberta de Catalunya i Biblioteques de
Catalunya, amb el suport del Departament de Cultura. L'acte es va celebrar a la Biblioteca Jaume Fuster de
Barcelona.
Els alumnes guanyadors del premi van ser en Pol Canet, en Joan Casahuga, la Núria Codina, la Mireia Majó i en
Marc Torres, tots ells alumnes de 1r de Batxillerat. El vídeo forma part d'un projecte que es va portar a terme al
llarg del curs passat a la matèria de català, quan aquests alumnes cursaven 4t d'ESO. Al llarg del projecte van
haver d'escollir una obra literària que tots haguessin llegit i treballar-ne la sinopsi, el guió literari i el guió tècnic,
prèviament a la filmació. El vídeo també va formar part d'un projecte molt potent
anomenat http://www.viquilletra.cat/Viquilletra, on més de 6.500 alumnes i 110 centres han compartit activitats
relacionades amb la literatura al llarg dels darrers cursos.
El booktràiler va ser nominat en tres de les sis categories, proclamant-se vencedor en una d'elles. Cal esmentar
que cap dels finalistes ni guanyadors va repetir, fent que el premi fos més repartit i democràtic i premiant així la
bona tasca portada a terme pels alumnes i el gran nivelll mostrat en moltes de les filmacions que vam poder gaudir
des de la platea. Es van presentar a concurs més de 120 booktràilers, amb la implicació de més de 400 joves.
Estem molt satisfets que l'esforç, la implicació i les ganes dels alumnes es vegin recompensats d'aquesta manera.
Us deixem l'enllaç del booktràiler basat en la novel·la 'El secret del bandoler', d'en Llorenç Capdevila. Gaudiu-lo!
https://www.youtube.com/watch?v=8IotxJokFG4&t=2s
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