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1.

Pica Lletres: la millor manera d’aprendre jugant
Pica Lletres és un format únic que permet als adolescents competir i divertir-se participant en una activitat pedagògica
senzilla i engrescadora: lletrejar paraules en català i resoldre jocs lingüístics enginyosos. De la combinació
d’entreteniment i cultura que proposa Pica Lletres, en resulta una fórmula fresca i eficaç per aprendre ortografia.
I és que Pica Lletres és el concurs de moda entre els estudiants de secundària de tot Catalunya!

2.

Grans fites per a una proposta en ple creixement
Pica Lletres no ha parat de créixer des que va arrencar el 2006. Un dels objectius que s’ha marcat sempre ha estat el
d’arribar cada vegada a més persones. D’aquesta manera, el concurs ha passat de ser un esdeveniment local a
convertir-se en l’esdeveniment més important de Catalunya d’aquestes característiques. Al Pica Lletres Televisió,
enregistrem una mitjana de 200 programes cada temporada amb una participació de més de 100 centres de
secundària i 1.000 concursants.
La versió radiofònica del concurs s’adreça a l’alumnat de 2n d’ESO. Plenament consolidada, ofereix als centres la
possibilitat de conèixer un mitjà com la ràdio a través d’un concurs pedagògic com el Pica Lletres i que es pot
considerar un pas previ per participar a l’edició televisiva del concurs, adreçada a l’alumnat de 3r d’ESO, i que porta
15 anys en antena. Pel que fa a la versió radiofònica del concurs, cada any hi participen més de 20 ràdios locals, i
s’enregistren 24 programes amb una participació de més de 120 alumnes i 40 centres diferents de tot el país. D’altra
banda, l’aplicació del Pica Lletres per a dispositius intel·ligents, amb jocs lingüístics ben divertits, acumula cada
curs més descàrregues, i es consolida com una de les apps educatives de referència a Catalunya.
I encara volem créixer més, amb la mateixa filosofia de sempre, que té, entre d’altres, els següents objectius:
• Promoure canvis positius en els hàbits d’ús del català, en les relacions interpersonals entre els joves i en la
percepció de la llengua.
• Afavorir l’aprenentatge i la integració dels nouvinguts, fent del català la seva llengua de relació.
• Entretenir, fomentar i promoure l’ús de la llengua catalana, tenint en compte tant el vessant escrit com l’oral.
• Presentar el concurs com un referent de joc i una activitat lúdica i divertida, complementària a
l’ensenyament de la nostra llengua.
• Potenciar el desenvolupament de la comprensió i l’expressió.
• Afavorir, a través de la metodologia del joc, l’atansament a la llengua i a la cultura del territori.
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3.

Com pots participar-hi?
Ho tenim tot planejat!
La versió televisiva del Pica Lletres és un
concurs destinat als alumnes de 3r d’ESO.
Amb la finalitat que tots els qui ho vulguin
puguin participar-hi, s’ha seccionat el territori
català en diverses zones. S’ha triat un lloc
emblemàtic (teatre, plató de televisió, etc.) de
la ciutat que, en cada zona, acollirà la
competició, i tots els centres participants són
convocats allà el dia de la seva participació.
En funció del nombre de centres inscrits, la
competició dura dos o tres dies, l’últim dels
quals es destina a les semifinals i a la final.
S’adjudica un calendari de competició a cada
centre, segons el resultat dels aparellaments
realitzats prèviament per sorteig. Seguint el
calendari de competició i el resultat del sorteig,
els centres competeixen en horari escolar l’un
contra l’altre, representats cadascun per tres
alumnes. Així, en total, hi participen sis alumnes
per programa.
Abans del concurs, els alumnes practiquen el lletreig al centre amb dues intencions bàsiques: triar els concursants que el
representaran i, alhora, involucrar tothom en el concurs Pica Lletres, un dels esperits de la iniciativa. Els quatre centres
que obtenen la millor puntuació al final de la fase classificatòria de la seva zona, disputen les semifinals, i els dos centres
guanyadors de cada semifinal disputen la final. Les competicions entre centres són retransmeses pel canal de televisió
local de cada zona i duren, aproximadament, 30 minuts.
El guanyador de cada concurs territorial participa a la Gran Final Nacional, que es fa a final de curs. De la Gran Final
Nacional de Pica Lletres se’n farà un programa de televisió que s’emet per a tot el territori català a través de totes les
televisions de la Xarxa de Comunicació Local que hagin emès les eliminatòries prèvies.

Joan Dausà ha estat el presentador de tres Grans Finals Nacionals del Pica Lletres Televisió.
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4.
Les proves
El concurs Pica Lletres es basa en dos tipus de proves: l’una, lletrejar paraules, i l’altra, resoldre correctament els jocs
lingüístics que es plantegen: L’intrús, L’errada oculta i La gran paraula.
Tot seguit, us expliquem la dinàmica de cada prova:
COM LLETREGEM?
• Bàsicament, el concurs consisteix a lletrejar paraules en català. El concursant, des de la seva posició, ha de
lletrejar correctament les paraules que li demani el presentador.
• L’objectiu és obtenir el màxim possible de punts.
• Les paraules lletrejades de manera incorrecta no resten punts.
• Guanyarà el centre que hagi obtingut més puntuació.
• Hi ha CINC nivells de dificultat que es corresponen amb les diferents rondes de participació.
• Amb la intenció de fer més àgils i emocionants les proves de lletreig, els nivells 1, 2 i 3 són a temps
corregut, és a dir: al llarg del temps establert, el presentador llegeix les diverses paraules i el concursant les
ha de lletrejar sense aturar el temps.
• Cadascun dels tres alumnes ha de triar un nivell i en el temps establert suma el nombre de paraules ben
lletrejades. Les paraules qualificades com a incorrectes no penalitzen.
.
NIVELLS DE LLETREIG:
•
•
•
•

Nivell 1. Temps: 30 segons. Nombre màxim de paraules: 12
Nivell 2. Temps: 30 segons. Nombre màxim de paraules: 8
Nivell 3. Temps: 30 segons. Nombre màxim de paraules: 6
Nivells 4 i 5. Es manté la mateixa dinàmica que teníem establerta en cursos anteriors. El presentador llegeix
a cada concursant una paraula i el concursant l’ha de lletrejar en un màxim de 15 segons. En aquests
dos nivells poden demanar ajuda al presentador.

Espartac Peran va presentar la 5a i 6a Gran Final del Pica Lletres.
Espartac Peran va presentar la 5a i la 6a Gran Final Nacional del Pica Lletres, celebrades al Gran Teatre de la Passió de Cervera i al Teatre de La Passió d’Esparreguera,
respectivament. Ambdues van ser emeses pel Canal Super3 i la XCL.
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ELS JOCS LINGÜÍSTICS
A banda de les proves que consisteixen a lletrejar, Pica Lletres també compta
amb proves basades en el bon coneixement de la llengua catalana i la correcta
dicció dels concursants.
• El jurat serà exigent en la valoració d’aquestes proves.
• Les proves es realitzaran en finalitzar cada volta de lletreig, excepte en
el pas del nivell 1 al 2.
• En aquest tipus de prova només es poden sumar punts. No se’n poden
perdre en cap cas.
PROVA 1: L’INTRÚS
• Aquesta nova prova tindrà 3 opcions de joc diferents, però totes 3 tindran en comú la mateixa dinàmica:
s’haurà de trobar la paraula que no encaixa. Les 3 possibles modalitats de joc seran les següents:
1. Barbarisme intrús: en aquesta prova es plantegen als equips 3 paraules i han de detectar quina és
un barbarisme.
Exemple: Quina d’aquestes paraules és la intrusa? a) Susto; b) Alicates; c) Trompada. Resposta: b) Susto. En

català, de la commoció brusca produïda per alguna sensació sobtada, en diem ‘ENSURT’, ‘ESGLAI’ o ‘ESPANT’, i
no ‘susto’.
2. Aquesta paraula no encaixa: en aquesta prova es planteja als equips un llistat de paraules i han
de trobar aquella que no encaixa semànticament amb la resta.
Exemple: Quina d’aquestes paraules no encaixa semànticament? Bacallà, Rap, Pop o Guineu. Resposta:

Guineu, perquè no és un animal marí ni un estil de música (segons com es miri).

3. Sinònim o Antònim: en aquesta prova es diu una paraula i es planteja als equips 3 possibles
sinònims o antònims d’aquesta. Els concursants han de trobar aquella que no encaixa com a sinònim
o antònim.
Exemple: Quina d’aquestes paraules no és sinònim de “PETIT”? a) Xic; b) Afí; c) Menut. Resposta: c) Afí no

és sinònim de petit ja que significa tenir afinitat amb alguna altra cosa.
PROVA 2: L’ERRADA OCULTA
• En aquesta prova, el presentador o la presentadora donarà als concursants una targeta amb tres paraules
escrites. Una de les tres paraules conté una errada. Els concursants l’hauran de trobar i corregir. Es plantejarà
una prova a cada equip. Si troben i corregeixen l’errada oculta, sumen 25 punts. Si no, hi haurà rebot per a
l’altre equip. Exemple: Quina d’aquestes paraules conté una errada? a) Teleespectador; b) Culer; c) Periode.
Resposta correcta: c) Periode. Li falta l’accent a la “i”: Període.
PROVA 3: LA GRAN PARAULA
Aquesta prova la farà un concursant de cada equip i ambdós jugaran simultàniament. Cada concursant tindrà
una tauleta amb 9 lletres. Els concursants tindran 45 segons per fer la paraula més llarga que puguin amb
aquestes lletres. Exemple:
A - B - T - L - E - A - R - I - M

-

TEL

Amb aquestes lletres es poden crear les següents paraules:
TELA
- BATA
- TALA - MAR - MARÍ
BETA - BEL
- BELAT
- ALETA - TIMBAL - TIMBALERA (és la paraula més llarga i seria la guanyadora)

L’equip guanyador rebrà 50 punts i, en cas d’empat, es repartiran els punts entre dos equips.
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EL PRESENTADOR O PRESENTADORA I EL JURAT
A banda dels concursants hi ha dues figures més que intervenen en el Pica Lletres: el presentador o la presentadora i
el jurat.
• El presentador és qui condueix el concurs. És l’encarregat de dir als participants quina paraula han de lletrejar.
Llegirà cada paraula, amb una pronunciació acurada però no sil·làbica i, als nivells 4 i 5, donarà l’ajuda
pertinent de cada paraula quan els concursants l’hi demanin.
• El jurat, en forma de veu en off i conformat per un equip de filòlegs, determina els errors i encerts del concurs.
Té dret a intervenir en qualsevol moment de la competició si ho considera necessari. Les decisions del jurat
seran inapel·lables.
EL PICA RÀNQUING
El Pica Rànquing mostra la classificació general dels centres participants, ordenada en funció dels punts obtinguts en
la seva participació.
Els 4 centres amb millor puntuació s’enfrontaran en les semifinals, i els guanyadors, després, en la final de zona, de la
qual sortirà el guanyador que anirà a la Gran Final Nacional.
ELS NIVELLS I ELS PUNTS
PROVA 1: LLETREJAR NIVELL 1

10 punts per paraula ben lletrejada

PROVA 2: LLETREJAR NIVELL 2

20 punts per paraula ben lletrejada

PROVA 3: L’INTRÚS

25 punts per encert

PROVA 4: LLETREJAR NIVELL 3

30 punts per paraula ben lletrejada

PROVA 5: L’ERRADA OCULTA

25 punts per explicació correcta

PROVA 6: LLETREJAR NIVELL 4

40 punts per paraula ben lletrejada

PROVA 7: LA GRAN PARAULA

50 punts per la paraula més llarga

PROVA 8: LLETREJAR NIVELL 5

100 punts per paraula ben lletrejada

Anna Rovira (teleB), Joan Masdéu (Canal Reus TV), Lluïsa Bertomeu (Canal TE), Dafnis Balduz (Canal Blau) i Georgina Arnau (Televisió de Girona) han presentat el
Pica Lletres a les diverses televisions de la Xarxa de Comunicació Local.
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5.

Criteris lingüístics: les regles del joc
Els participants hauran de tenir en compte els següents criteris lingüístics a l’hora de lletrejar, d’acord amb la
normativa de la llengua catalana.
Aquests són els noms de les grafies tal com s’han de lletrejar:
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ACCENTS
• Si una paraula duu accent, cal dir-ho després de la vocal i afegir, en el cas de les grafies ‘e’ i ‘o’, ‘amb accent
obert’ o ‘amb accent tancat’.
• Per a les vocals que només poden dur un tipus d’accent (‘a’, ‘i’, ‘u’), només cal dir ‘amb accent’, però no passa
res si es diu ‘a amb accent obert’, o bé ‘i amb accent tancat’, per exemple.
• Com en el cas de qualsevol altre error ortogràfic, no és vàlid dir que una vocal duu accent obert, si el duu
tancat, o a l’inrevés.
• Cal considerar les paraules tal com s’escriuen, independentment de la pronunciació (per exemple, en el lletreig
del mot ‘francès’ cal dir ‘e amb accent obert’).

DIÈRESI
• Si una paraula duu dièresi, cal dir-ho després de la vocal, afegint ‘amb dièresi’ (per exemple, ‘diürn’: de, i, u
amb dièresi, erra/erre, ena/ene).

DUBTES
• A l’hora de lletrejar les paraules que els pertoquin, els concursants no podran dubtar en veu alta. Així, el jurat
interpretarà com un error el so ‘mmm...’ o ‘ehhhh...’, per exemple.

ATENCIÓ: Al Pica Lletres, apliquem la nova Ortografia catalana de l’Institut d’Estudis
Catalans (2017).

Dafnis Balduz va presentar l’11a Gran Final Nacional del Pica Lletres.
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6.

Els nivells del joc: un repte real
NIVELL 1
•
•
•
•

Màxim 5 lletres.
Verbs en infinitiu.
No hi ha homòfons.
Sense complicacions ortogràfiques, tot i que
poden haver-hi accents a la e i la o oberts
i tancats (cafè, nadó...).
• Paraules d’ús molt freqüent.

NIVELL 2
•
•
•
•

Màxim 8 lletres.
Verbs en infinitiu.
No hi ha homòfons.
Sense complicacions ortogràfiques,
accents en paraules habituals.
• Paraules d’ús prou freqüent.

NIVELL 3
•
•
•
•

Màxim 10 lletres.
Verbs en infinitiu.
No hi ha homòfons.
La cosa es complica! Cada vegada apareixen
trets ortogràfics més rellevants: alguna ela
geminada, alguna dièresi... En general, hi
ha més elements a tenir en compte!
• Paraules d’àmbits mot variats.

NIVELL 4
• Màxim 12 lletres.
• Verbs en infinitiu i formes conjugades.
• Poden aparèixer homòfons.
• Un grau més de dificultat! Dièresis, eles
geminades, guionets...
• Paraules d’àmbits i registres variats, freqüents
i no tan freqüents, i també cultismes.

NIVELL 5
• A partir de 13 lletres!
• Verbs en infinitiu i formes conjugades.
• Poden aparèixer homòfons.
• Ortografia complexa, amb tot tipus de
dificultats: per a especialistes!
• Paraules d’ús poc freqüent: manlleus,
cultismes complicats, col·loquialismes
singulars, termes tècnics i científics, de TOT!

Podeu descarregar-vos llistes de paraules per
provar l’activitat a l’aula. Les trobareu a la secció
JUGA-HI de la nostra web: http://www.picalletres.cat.
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7.

La tele com a mitjà de coneixement i aprenentatge
Pica Lletres ha estat considerat pel professorat un bon mètode pedagògic per a l’ensenyament de l’ortografia, la
comprensió i l’increment general de l’ús del català.
L’èxit i l’acolliment per part dels concursants, professors, entitats col·laboradores i públic que l’ha pogut veure ha
estat absolut.
Pica Lletres ha aconseguit entrar a les aules i als patis i despertar la passió per la llengua catalana. D’altra banda,
l’audiència televisiva ha corroborat aquest fet.

DADES PICA LLETRES
Previsió curs 2021 - 2022:
• Nombre d’eliminatòries: 17
• Nombre de programes que s’emetran: 205 (Gran Final inclosa)
• Nombre de teles participants: 17

Fins avui, les dades més rellevants del concurs Pica Lletres, són les següents:
•
•
•
•

.

Més de 14.000 concursants.
Més de 150.000 alumnes implicats.
2.799 programes emesos.
11 Grans Finals Nacionals.
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8.

Un passeig pel concurs
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Pau Biosca, de l’Institut Josep Lladonosa de Lleida, va guanyar l’11a Gran Final Nacional del Pica Lletres Televisió.

9.

Qui hi ha darrere del Pica Lletres?
Pica Lletres és un concurs de Produccions Audiovisuals Antàrtida per a diferents televisions amb el suport de la Xarxa
de Comunicació Local de Catalunya.
LA PRODUCTORA
Produccions Audiovisuals Antàrtida, la productora del periodista Carles Porta, està especialitzada en concursos educatius. Ha realitzat, entre d’altres, les següents produccions:
• Pica Lletres, per a TVC, Localia TV, Xarxa de Comunicació Local. Concurs de lletreig on la rapidesa i els
coneixements són la clau. Actualment en emissió.
• Rosquilletres. Adaptació del programa Pica Lletres per a la televisió valenciana ÀPunt Mèdia.
• Manduka. Programa infantil de cuina emès al Canal Súper 3, presentat per la Paula Alòs.
• Energia 3D, per a cinemes en 3D de l’estat espanyol, exclusiu per a centres educatius. Documental de ficció
sobre l’energia i la manera d’estalviar-la, narrat a partir d’una història d’amor. Actualment en emissió.
• Bocamoll, per a TVC. Concurs que juga amb la llengua i la cultura catalana amb una finalitat amena, lúdica i
divertida. Emissió: desembre de 2007 - juliol de 2011.
• Gaztiek asko dakie (Els nens saben molt), per a EITB: Estem preparats per saber què pensen del món els més
petits de la casa? Docusèrie per a tota la família gravada íntegrament per nens.
• Hazlo tú mismo, per a Cuatro. Diversos joves decideixen autofilmar-se durant la vivència d’una experiència
vital. Docusèrie que ens ensenya de forma molt personal el dia a dia de petits herois quotidians. Emissió:
juny de 2006.
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10.

MESURES POST COVID-19

Davant la situació d’alerta sanitària generada amb la Covid-19, hem hagut de prendre mesures per
assegurar que a les gravacions dels programes es compliran en tot moment tots els protocols sanitaris
adients.
Es per això que les gravacions es faran sense públic: només es desplaçaran al plató els tres alumnes
concursants i el professor acompanyant.
Tot l’equip del Pica Lletres que estarà en contacte amb els concursants i els professors haurà realitzat
les proves sanitàries pertinents i mantindrà en tot moment i de manera estricta els protocols de
seguretat establerts.
Aquest serà el nostre PROTOCOL DE SEGURETAT I HIGIENE:
•

Cada centre només podrà assistir al Pica Lletres amb els concursants i un acompanyant.

Si un centre participa amb dos o més grups de concursants i venen junts, el grup o grups que no gravin
en aquell moment no podran entrar a l’espai de gravació. Hauran d’esperar-se a fora o, si l’espai de
gravació ho permet, en una altra sala.
•

A l’entrada, es comprovarà la temperatura a tots els assistents.

•

Tant a l’entrar com al sortir de l’espai de gravació, els concursants i l’acompanyant hauran de netejar-se
les mans amb gel hidroalcohòlic, que estarà disponible allà mateix.

•

És obligatori l'ús de la mascareta. Els concursants hauran de portar la mascareta abans i després de la
gravació (només se la podran treure en el moment de gravar el programa). L’acompanyant haurà de
portar la mascareta sempre posada.

•

És molt important que cada centre arribi a l’hora pactada per tal d’evitar trobar-se amb altres centres a
l’entrada dels espais de gravació.

•

Un cop finalitzi la gravació del programa, l’equip del Pica Lletres indicarà a cada centre l’ordre de sortida.
No es pot sortir de la sala de la gravació fins que l’equip ho indiqui.
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lapica

11.

Lapica-Segre Mitjà, el premi col·lectiu de la Gran Final Nacional
RESERVA

lapicatrips.com

CASES
DE DE
COLÒNIES
CRÈDITS
CASES
COLÒNIES
DE SÍNTESI PADDLE SURF
ESCALADA BARRANC
ORIENTACIÓ BTT BANANA
RÀFTING

ESQUÍ

TIR AMB ARC OPEN CAIAC

www.lapicatrips.com Marqués de Sentmenat, 73 · 08029 Barcelona · + 34 932 053 667
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13.
Contacte

COORDINACIÓ CENTRES
Júlia Gimeno
A/e: producciocentres@gmail.com
Tel. 672 021 525
Ruben Fernandez
Tel. 616 07 22 53

Per estar al corrent de totes les novetats,
ens pots trobar a:
@picalletres
@pica.lletres
@picalletres

www.picalletres.cat
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