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Els Jocs Florals Escolars mostren els 10 treballs 
premiats d’enguany en un acte al Saló de Cent 
   

 La 29a edició dels Jocs Florals Escolars de Barcelona reconeix els 100 

finalistes de les 10 categories participants 

 

 Els 10 guanyadors finals representaran a la ciutat als Jocs Florals Escolars 

de Catalunya  

 

 El poeta Josep Pedrals farà un petit exordi al voltant de la literatura i els 

alumnes de batxillerat d'arts escèniques de l'Institut Joan Maragall faran 

l'acompanyament musical de la lectura de fragments dels 10 guanyadors 

 

 Els Jocs Florals escolars de Barcelona són el punt final a un procés que 

comença amb la participació de tots els alumnes en els Jocs Florals del 

seu centre educatiu 

 
 
 
Barcelona | 03.06.2019 

El Consorci d'Educació de Barcelona, els Centres de Recursos Pedagògics (CRP) i 
els districtes de la ciutat organitzen la 29a edició dels Jocs Florals Escolars de 
Barcelona, que celebraran el seu acte de cloenda aquest dimarts a les 10 del matí al 
Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona (Pl. Sant Jaume, 1).  

A l'acte assistiran, entre altres, Josep Gonzàlez-Cambray, president del Consorci 
d'Educació; Laia Ortiz, vicepresidenta del Consorci d'Educació i tinenta d’alcaldia de 
l’Ajuntament de Barcelona;  Mercè Massa, gerent del Consorci d'Educació, i Miquel Àngel 
Essomba, comissionat d’Educació i Universitats en funcions de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

El poeta Josep Pedrals, premi Ciutat de Barcelona 2018, obrirà l’acte amb un petit exordi 
al voltant de la literatura. Durant l'acte es farà el reconeixement al centenar d'autors i 
d'autores finalistes procedents de cadascun dels 10 districtes de la ciutat. Posteriorment 
s'anunciaran els 10 guanyadors i es procedirà a fer lectures de fragments dels treballs 
guanyadors, amb l’acompanyament musical dels alumnes de batxillerat artístic d'arts 
escèniques de l'Institut Poeta Maragall. En aquesta 29a edició hi han participat prop de 
2.000 alumnes de 350 centres educatius de la ciutat. 

Els treballs guanyadors de 8 de les 10 categories també participaran en concurs en la 6a 
edició dels Jocs Florals Escolars de Catalunya que tindrà lloc el proper 15 de juny a 
les Cotxeres de Sants. 

 
CATEGORIES  GUARDONADES 
 

 Alumnat de cicle inicial d'educació primària 

 Alumnat de cicle mitjà d'educació primària 

 Alumnat de cicle superior d'educació primària 
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 Alumnat d'educació especial d'educació primària 

 Alumnat d'educació especial d'educació secundària 

 Alumnat de 1r i 2n d'educació secundària obligatòria 

 Alumnat de 3r i 4t d'educació secundària obligatòria  

 Conte audiovisual il·lustrat alumnat de primària i educació especial 

 Alumnat d'educació secundària postobligatòria (batxillerat i cicle formatius) amb 

edat màxima de 25 anys. 

 Alumnat de graduat d'educació secundària obligatòria de centres de formació 

d'adults. 

 
 


