Acta del Jurat dels III Jocs Florals Escolars de Catalunya
Reunit a la seu dels serveis centrals del Departament d’Ensenyament el jurat de la fase
nacional dels III Jocs Florals Escolars de Catalunya, presidit pel Sr. Carles Duarte i
Montserrat, poeta i lingüista i president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, i
actuant com a vocals:
Sr. Vicenç Llorca, representant del món literari i docent
Sra. Inma López, representant docent
Sra. Dolors Martos, representant dels serveis educatius i docent
Sra. Marta Puig, representant dels serveis educatius i docent
Sr. Vicent Sanz, representant del món literari i docent
Sra. Mercè Ubach, representant del món literari
i, com a secretària, la Sra. Concha Salinas,
declaren guanyadors de la tercera edició dels Jocs Florals Escolars de Catalunya, els treballs
i autors que figuren a continuació en cadascuna de les categories següents:

Categoria A. Cicle inicial d’educació primària
El jurat, per majoria, ha decidit atorgar el premi a l’alumne Nil Pintó Maridueña del centre Sagrada
Família del Masnou, dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Maresme-Vallés
Oriental, per l’escrit titulat La dent del drac, presentat amb el pseudònim Lin, per una narració que
mostra l’habilitat de girar la llegenda tradicional del drac, que expulsa foc per la boca, per un
animal que expulsa aigua, cosa que fa que sigui una figura més propera.

Categoria B. Cicle mitjà d’educació primària
El jurat, per majoria, ha decidit atorgar el premi a l’alumne Alex Micol de l’Escola Jacint Verdaguer
de Sils, dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Girona, per l’escrit titulat Un
invent deliciós, presentat amb el pseudònim Amico, perquè es tracta d’una narració ben
construïda que, d’una manera clara i amena, presenta una narració molt imaginativa, aplicant el
recurs de la personificació.

Categoria C. Cicle superior d’educació primària
El jurat, per unanimitat, ha decidit atorgar el premi a l’alumna Eulàlia Rambla de l’Escola Tres
Pins de Barcelona, del Consorci d’Educació de Barcelona, per l’escrit titulat El foli de baix,
presentat amb el pseudònim Purpurina, per l’originalitat de fer un conte sobre els contes i pel fet
de donar veu al full de paper com un actor més dels contes.

Categoria D. Educació especial d’educació primària
El jurat, per majoria, ha decidit atorgar el premi a l’alumne Quim Vidal Fort de l’Escola Teres de
Pallejà de Fortià, dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Girona, per l’escrit
titulat La Colla de la Guilla, presentat amb el pseudònim El Naturalista, per una estructura àgil i
ben teixida i la bona utilització del gènere de la faula, contextualitzant-la en la vida quotidiana.

Categoria E. Educació especial d’educació secundària obligatòria
El jurat, per unanimitat, ha decidit atorgar el premi a l’alumna Sara Tahtah de l’Institut Marta Mata
de Salou, dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Tarragona, per l’escrit titulat
La meva sordesa, presentat amb el pseudònim Tànger, per un escrit ben desenvolupat que ens
ofereix un testimoni honest, reflexiu, positiu i esperançat.

Categoria F. Primer i segon curs d’educació secundària obligatòria
El jurat, per majoria, ha decidit atorgar el premi a l’alumna Irene Canal i Monsó del centre Sant
Jaume de la FEP de l’Hospitalet de Llobregat, dels Serveis Territorials del Departament
d’Ensenyament a Barcelona Comarques, per l’escrit titulat Un crim anomenat lectura, presentat
amb el pseudònim i-365, per un relat de ciència-ficció que posa en el punt de mira la crisi actual
que pateix la lectura. Incideix en la importància de la transmissió intergeneracional de l’hàbit de
llegir.

Categoria G. Tercer i quart curs d’educació secundària obligatòria
El jurat, per majoria, ha decidit atorgar el premi a l’alumna Laia Badal Casas del centre Tecnos de
Terrassa, dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Vallès Occidental, per
l’escrit titulat A la llum d’un fanal, presentat amb el pseudònim Lux, pel realisme amb què
incorpora el desenvolupament de la narració com un calidoscopi dels diferents punts de vista. El
text, ben conclòs, manté l’atenció del lector.

I, perquè així consti, ho signen

El president del jurat,

La secretària,

Carles Duarte i Montserrat

Concha Salinas Pueyo

Barcelona, 25 de maig de 2016

