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Convocatòria de premsa  
 
 
Lliurament de premis dels Jocs Florals Escolars Bar celona 2012 
 
Un total de 2.044 alumnes de 364 centres educatius de la ciutat han participat en la 
22a edició dels Jocs Florals Escolars  
 
El divendres 8 de juny de 10 a 12 del matí, el regidor d’Educació i Universitats de 
l’Ajuntament de Barcelona, Gerard Ardanuy, presidirà l’acte de lliurament dels premis dels 
Jocs Florals Escolars de Barcelona i lliurarà els premis als dotze nois i noies guardonats, i 
dos accèssits a dos nois d’educació especial al Saló de Cent de l’Ajuntament.  
 
Durant l’acte es faran públics els dotze treballs guanyadors, sis de prosa i sis de poesia, 
més dos accèssits per a alumnes amb necessitats educatives especials, un de primària i 
un de secundària, que han estat escollits pel jurat entre els 130 finalistes de totes les 
escoles de la ciutat que han participat en el certamen d’aquest curs 2011-2012. 
 
Al llarg de l’acte els autors i autores dels textos guardonats a les sis categories establertes 
rebran els premis de les mans del regidor i llegiran la seva obra. En aquestes categories 
estan representades totes les etapes educatives, des del primer cicle de primària fins a 
secundària postobligatòria (batxillerat i cicles formatius). 
 
Com a premi, cadascun d’ells rebrà un val de compra per un import de 120 euros de la 
llibreria Abacus, un diploma, una rosa i un aguantallibres, disseny original de l’alumnat de 
l’Escola d’Art i Superior de Disseny Llotja.  
 
Cal dir també que aquest any el disseny de la imatge dels Jocs Florals Escolars 2012 ha 
estat obra de l’alumna Noelia Juan Guasc, estudiant de disseny de l’Escola Groc, que va 
guanyar un procés de selecció entre l’alumnat de disseny gràfic. 
 
Durant la cerimònia actuarà l’Orquestra de Corda Nou Barris, de l’escola municipal de 
música (EMM) Nou Barris: 
 
Repertori: 
 * Allegro en sol (A. Vivaldi) 
 * Boires a la Mussara, sardana (J. Moliner) 
 * Castells d’Irlanda (R. Smith) 
 
Director: Maurici Albàs. 
 

Un procés que comença als centres educatius 
 
Els Jocs Florals Escolars, en els quals han participat 364 centres educatius públics i privats 
de la ciutat, estan organitzats pel Consorci d’Educació de Barcelona amb la col·laboració 
dels Centres de Recursos Pedagògics i els districtes. A l’edició del curs 2011-2012, a la 
fase prèvia de districte —a la qual només accedeixen els guanyadors i guanyadores de 
cada centre educatiu— hi han participat un total de 2.044 alumnes d’educació primària i 
secundària (de 6 a 18 anys). 
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La celebració de l’acte de lliurament dels premis dels Jocs Florals Escolars de Barcelona 
és el final d’un procés que comença amb la participació dels escolars en els Jocs Florals 
del seu centre educatiu.  
 

1. Primera fase: centres educatius 

Els treballs seleccionats a cada centre passen a participar en els Jocs Florals Escolars de 
Districte, en què el jurat de cada zona selecciona un màxim de dotze treballs, sis de poesia 
i sis de prosa, de cadascuna de les sis categories establertes. Els centres d’educació 
especial en seleccionen un de primària i un de secundària. 
 

2. Segona fase: Jocs Florals Escolars de Districte 

De la selecció que es fa a cada un dels 10 Jocs Florals Escolars de Districte de la ciutat, 
en surten els 130 treballs que passen a la fase final dels Jocs Florals Escolars de 
Barcelona. 
 
Per participar en aquesta fase dels Jocs Florals Escolars, el treball de l’alumne ha d’haver 
estat seleccionat als Jocs Florals Escolars de Districte. Entre altres requisits, es demana 
que el treball sigui individual, de creació pròpia i escrit en llengua catalana. 
 

3. Tercera fase: Jocs Florals de ciutat 

Un jurat presidit pel regidor d’Educació i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona, Gerard 
Ardanuy, i format per tres representants del professorat de primària, secundària i educació 
especial, un del Consorci d’Educació de Barcelona, un de l’Institut Municipal d’Educació 
(IMEB), i un del món literari, el professor de la Universitat Pompeu Fabra Ignasi Moreta, ha 
triat els dotze textos guanyadors, més els dos accèssits per a l’alumnat amb necessitats 
educatives especials de primària i secundària, entre aquests 130 finalistes. 

 

Categories 
 

A. Alumnat de 1r cicle de primària 
B. Alumnat de 2n cicle de primària 
C. Alumnat de 3r cicle de primària 
D. Alumnat de 1r cicle de secundària obligatòria 
E. Alumnat de 2n cicle de secundària obligatòria 
F. Alumnat de secundària postobligatòria (batxillerat i cicles formatius) 
 
Més dos accèssits per a l’alumnat amb necessitats educatives especials, un per a 
primària i un altre per a secundària. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Per a més informació: Gabinet de suport a la gerència del Consorci d’ Educació de Barcelona.  
Tel. 93 551 10 00 (Ext. 6632). 


