
 
 
Nota de premsa  
 

ACTE DE LLIURAMENT DELS PREMIS DELS JOCS 
FLORALS ESCOLARS 
 
 
La regidora d’Educació i vicepresidenta del Consorc i d’Educació, 
Montserrat Ballarín, ha lliurat els premis als 14 n ois i noies 
guardonats/des de l’edició d’enguany al Saló de Cen t de l’Ajuntament. 
 
Un total de 1.995 alumnes de 393 centres educatius de la ciutat han 
participat en la 20a edició del certamen. 
 
 
Durant l’acte de lliurament dels premis dels Jocs Florals Escolars de Barcelona que ha 
presidit la regidora d’educació i presidenta del Consorci d’Educació, Montserrat 
Ballarín, s’han fet públics els 12 treballs guanyadors, sis en prosa i sis en poesia, més 
dos accèssits de l’alumnat de necessitats educatives especials (un per primària i un 
per secundària). Els textos guanyadors han estat escollits pel jurat entre 127 finalistes 
de totes les escoles de la ciutat que han participat en el certamen d’aquest curs 2009-
2010. 
 
Al llarg de l’acte, que s’ha celebrat al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona,  els 
autors i autores dels textos guardonats en les sis categories establertes han rebut el 
seu premi de mans de la regidora i han fet una lectura de la seva obra. En aquestes 
categories estan representades totes les etapes educatives des del primer cicle de 
primària a secundària postobligatòria (batxillerat i cicles formatius) i hi participa 
alumnat de 6 a 18 anys. 
 
Com a premi cadascun d’ells ha rebut un val de compra per un import de 120 euros de 
la llibreria Abacus, un diploma i una rosa, i una tovallola estampada, disseny original 
pels alumnes de 2n curs del Cicle Formatiu Superior d’estampacions i tintatges tèxtils 
de l’Escola Superior de Disseny i Art Llotja, també el seu treball està recollit en una 
publicació que recull els textos premiats i que es pot consultar a la web del Consorci 
d’Educació de Barcelona (www.edubcn.cat).  
 
Durant la cerimònia ha actuat el grup de Combo de l’Escola de Músics i JPC del 
districte de Ciutat Vella. Format per un saxofon, piano, bateria i veu ha interpretat 
temes tan diversos com New York, New York (de Frank Sinatra), Jim (M. del Mar 
Bonet / Billie Holiday) i  Boig per tu (de Sau). 
 

 

 

Un procés que comença als centres educatius  
 



Els Jocs Florals Escolars, en els quals hi han participat 393 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. En l’edició del curs 
2009-2010 a la fase prèvia de districte –a la qual només hi accedeixen els guanyadors 
i guanyadores de cada centre educatiu– hi han participat un total de 1.995 alumnes 
d’educació primària i secundària (de 6 a 18 anys). 

 
La celebració de l’acte de lliurament dels premis dels Jocs Florals Escolars de 
Barcelona al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona és el final d’un procés que 
comença amb la participació dels escolars en els Jocs Florals del seu centre educatiu.  
 

 
Primera fase: centres educatius 
Els treballs seleccionats en cada centre passen a participar en els Jocs Florals 
Escolars de Districte, on 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. 
 
Segona fase: Jocs Florals de districte 
De la selecció que es fa en cadascun dels 10 Jocs Escolars de Districte de la 
ciutat, han sortit els 127 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 en els Jocs Florals de Districte. Entre altres 
requisits, se li demanen que el seu treball sigui individual, de creació pròpia i 
escrit en llengua catalana. 
 
 
Tercera fase. Jocs Florals de ciutat 
Un jurat presidit per la regidora d’educació, Montserrat Ballarín, i format per 
professorat de primària i secundària, i d’educació especial, una representant 
del Consorci d’Educació de Barcelona i de l’Institut Municipal d’Educació 
(IMEB) i del professor i escriptor Jordi de Manuel, representant del món literari, 
ha triat els 12 textos guanyadors, més els dos accèssits de l’alumnat de 
necessitats educatives especials de primària i secundària entre aquests 127 
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 l’alumnat de necessitats educatives especials un per 
primària i un per secundària 

 
 



Temàtica de les obres 
 

Entre els temes que predominen en els 127 treballs finalistes en prosa hi ha 
narracions fantàstiques, experiències i diaris personals i temes socials i ecològics 
com la falta d’aigua o la degradació del paisatge. A secundària,  els textos són més 
filosòfics i parlen bàsicament de conflictes socials, de les dificultats per acceptar les 
minories i col·lectius més desprotegits i d’altres fets que alteren la quotidianitat. 

En poesia, a les obres predominen l’expressió de sentiments i desitjos, amb altres 
temes més reivindicatius i de denúncia, que expressen situacions d’actualitat. A 
secundària postobligatòria els poemes parlen d’amor, desamor i absències i 
reflexions filosòfiques sobre la vida i la mort. 

 

Poesia  
 
1er cicle de primària: 
Karelys Zhen Zhov  
Escola  Miró (Sant Andreu) 

 
2n cicle de primària: 
Davíd Díaz Morist  
Escola Thau (Les Corts) 

 
3r cicle de primària 

            Oscar Hernández Rodríguez 
            Escola Lavínia (Les Corts) 
 

1r cicle de secundària obligatòria 
Guillem Royo Magrané 
C. Fredreic Mistral-Tècnic Eulàlia (Sarrià-Sant Gervasi) 

 
 

2n cicle de secundària obligatòria 
Marc Sáez 
C. Anna Ravell (Sants-Montjuïc) 
 
Secundària obligatòria   
Miquel Martorell 
Escola Proa (Sants-Montjuïc) 
 
 
Narrativa  
 
1er cicle de primària: 
Anna Dilla Oliver 
Escola Barcelona (Les Corts) 
 
2n cicle de primària: 
Inés Jimeno Bravo 
Escola Farigola de Vallcarca (Gràcia) 
 
3r cicle de primària 

            Genís Calderer García 
            Escola Pompeu Fabra (Sant Andreu) 



 
1r cicle de secundària obligatòria 
Albert València López 
Institut Salvador Espriu (Sant Martí) 
 
2n cicle de secundària obligatòria 
Magdalena Gómez Carbonell 
Institut Valldemosa (Nou Barris) 
 
Secundària obligatòria   
Adriana Turmo Martí 
C. Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Sarrià-Sant Gervasi) 
 
 

Accèssits per l’alumnat de necessitats educatives especials  
 

Primària: 
Ivan Chust Olivera  
c.Guru (Sarrià –Sant Gervasi) 
 
Secundària: 
Edgar Díaz Marató López 
CEM Pont del Dragó (Sant Andreu) 
 
 

 
 
 
 
Barcelona, 1 de juny de 2010 
 


