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Actuacions musicals



Premis literaris – 
LLENGUA CATALANA
INS Santa Coloma de Farners



NARRACIÓ CURTA
LLENGUA CATALANA      

NIVELL A 
2n premi



“El cavaller es troba 
un mirall”

Hi havia una vegada un cavaller que 
vivia en un poblat, era el cavaller més 
fort de tots. Ell havia d’anar al poble 
veí a fer un encàrrec, va intentar 
passar per una drecera i finalment es 
va equivocar de camí…



NARRACIÓ CURTA
LLENGUA CATALANA

JAN FAGES      

NIVELL A 
2n premi



NARRACIÓ CURTA
LLENGUA CATALANA      

NIVELL A 
1r premi



“Amb frescor, una 
història de Av Din 

Fetter”
Hallo a tothom! El meu nom és Kaira 
Naess i visc a Svalbard, un conjunt d’illes 
de mida mitjanes situades al nord de 
Noruega i que formen part d’aquest país. 
És aproximadament de la mida d’Islància, 
o una mica menys, amb molt pocs 
habitants que s’hi quedin tot l’any…



NARRACIÓ CURTA
LLENGUA CATALANA

NEUS JOU      

NIVELL A 
1r premi



NARRACIÓ CURTA
LLENGUA CATALANA      

NIVELL B 
2n premi



“El vagó”

Era divendres a la tarda, i com tots els 
divendres a les 18.30 hores, en Sergi 
agafava el metro per dirigir-se al seu 
apartament compartit amb altres 
estudiants. Avui havia tingut un dia pèssim 
a la universitat i no ajudava el cansament 
acumulat per les poques hores de son …



NARRACIÓ CURTA
LLENGUA CATALANA

MARTA ALMANSA
     

NIVELL B 
2n premi



NARRACIÓ CURTA
LLENGUA CATALANA      

NIVELL B 
1r premi



“Un te tallat”

Seiem un davant de l’altre, estranya 
vegada els nostres ulls es creuen, i 
espero qualsevol oportunitat per 
treure un tema interessant. Les 
cames em fan figa i les mans, agafant 
amb força el tallat, em tremolen com 
mai ho havien fet a la meva vida…



NARRACIÓ CURTA
LLENGUA CATALANA

ENRIC JAUME      

NIVELL B 
1r premi



NARRACIÓ CURTA
LLENGUA CATALANA      

NIVELL C 
2n premi



“Ella”

Poso ‘play’ i comença la cançó. 
Tanco els ulls i escolto atentament la 
lletra. Em transmet una sensació que 
no havia sentit mai abans. S’acaba la 
cançó. Segueixo amb els ulls tancats. 
Es reprodueix la cançó…



NARRACIÓ CURTA
LLENGUA CATALANA

ALBA NOGUER      

NIVELL C 
2n premi



NARRACIÓ CURTA
LLENGUA CATALANA      

NIVELL C 
1r premi



“Qui ha assassinat el 
senyor Boris?”

L’Anna no podia creure que s’havia quedat 
clapant al sofà un cop va despertar-se, en 
sentir el particular cop de porta que l’avisava 
de l’arribada del seu pare. Va córrer cap a 
l’entrada per a rebre en Pere, que en veure-la, 
va amagar la seva cara de cansament 
després de tota la tarda treballant i va mostrar 
a la seva filla el somriure més alegre…



NARRACIÓ CURTA
LLENGUA CATALANA

MARC FERNÁNDEZ

NIVELL C 
1r premi



POESIA
LLENGUA CATALANA      

NIVELL A 
2n premi



“Et trobo a faltar”

Jo que t’he estimat,
Jo que t’he enyorat,
Jo que t’he abraçat,
Però ara tu te n’has anat…



POESIA
LLENGUA CATALANA

IRENE SIMON      

NIVELL A 
2n premi



POESIA
LLENGUA CATALANA      

NIVELL A 
1r premi



“Dies de pluja”

Com petites boles de diamant
Les gotes cauen a terra
I jo des del balcó contemplant,
Inspirada, escric un poema
Mirant la gent que passa, em pregunto:
Qui seran? On aniran?



NARRACIÓ CURTA
LLENGUA CATALANA

LAIA FONTBONA

NIVELL A 
1r premi



POESIA
LLENGUA CATALANA      

NIVELL B 
2n premi



“Només tu”

Mires el cel parlant per mi,
Penses: no hauria de ser allí.
Sento el desig d’estar aquí amb mi
Però no hi seré quan vinguis tu,
Que em parles com si fos aquí,
Com si ens miréssim en els ulls



POESIA
LLENGUA CATALANA

LAURA CASADELLÀ
     

NIVELL B 
2n premi



POESIA
LLENGUA CATALANA      

NIVELL B 
1r premi



“Amor”

Amor…
Com un pèndol penjat d’un fil, un fil molt 
prim, un fil que es mou, que batega,
Que oscil·la i es balanceja
Segons el vent, segons les paraules, 
segons els anhels més profunds…



NARRACIÓ CURTA
LLENGUA CATALANA

JANA GABARRÓ
     

NIVELL B 
1r premi



POESIA
LLENGUA CATALANA      

NIVELL C 
1r premi



“Nota’m”

Obre els ulls
Em veus?
Soc aquí al teu costat.
Obre les orelles
Em sents?
Soc aquí al teu costat…



POESIA
LLENGUA CATALANA

PAULA BAUTISTA
     

NIVELL C 
1r premi



Actuacions musicals



Premis literaris – 
LLENGUA CASTELLANA

INS Santa Coloma de Farners



NARRACIÓ CURTA
LLENGUA CASTELLANA      

NIVELL A 
2n premi



“Ganchito y su país”

Había una vez un niño que se llamaba 
Ganchito. Ganchito era un elfo que tenía 
el pelo verde como las hojas, los ojos 
azules como el cielo y la piel blanca como 
la nieve. Vivía en un árbol junto con todos 
los elfos del país Elfroties, un lugar 
gobernado por la Reina Florinda…



NARRACIÓ CURTA
LLENGUA CASTELLANA

BÀRBARA SLOTEMAKER 
DE BRÏNE      

NIVELL A 
2n premi



NARRACIÓ CURTA
LLENGUA CASTELLANA

     

NIVELL A 
1r premi



“Todos para uno, uno 
para todos”

Estaba caminando en dirección a la escuela 
muy contenta, porque era mi primer día cuando 
de repente vi a unos niños que estaban 
golpeando a Paco. Paco es un niño que 
conozco desde primero de primaria y ahora 
estamos haciendo primero de secundaria. Es 
listo, con el pelo por la espalda y rizado. Tiene 
pecas, lleva unas gafas que le tapan el ojo y 
una camiseta abotonada…



NARRACIÓ CURTA
LLENGUA CASTELLANA

NÚRIA DE SANDOVAL      

NIVELL A 
1r premi



NARRACIÓ CURTA
LLENGUA CASTELLANA      

NIVELL B 
2n premi



“Espérame, que ahor 
vuelvo”

Estaba nervioso, hacía mucho que no la veía, 
pero esto era lo que menos le preocupaba. 
Estaba seguro de que no le dejaría volver a 
hablar con ella durante mucho tiempo, pero lo 
podía soportar. Cada día llamaba a su puerta, 
pero nadie le abría, él solo se quería disculpar, 
pero sabía que lo que había hecho la había 
afectado mucho…



NARRACIÓ CURTA
LLENGUA CASTELLANA

ENRIC JAUME      

NIVELL B 
2n premi



NARRACIÓ CURTA
LLENGUA CASTELLANA

     

NIVELL B 
1r premi



“Escrivivir”

A veces la gente me pregunta por qué escribo. 
Porque me gusta escribir. La verdad es que 
nunca respondo de inmediato, siempre me pilla 
por sorpresa y no sé qué decir. No recuerdo 
cuándo escribí mi primera descripción, mi 
primera narración libre o mi primer dictado, 
pero lo que espero no olvidar nunca es lo que 
siento cuando escribo. Siento libertad…



NARRACIÓ CURTA
LLENGUA CASTELLANA

MARTA ALMANSA      

NIVELL B 
1r premi



NARRACIÓ CURTA
LLENGUA CASTELLANA      

NIVELL C 
2n premi



“Sobre las ideologías 
extremas”

El mes pasado, no sé ni de dónde ni cómo salió el 
tema de las ideas radicales y arcaicas que tienen 
algunos habitantes de este lugar llamado Tierra, 
en una clase de tutoría. Muchos comentaron cómo 
era posible que en esos momentos pudiera haber 
individuos que pensasen que la masculinidad 
tóxica era buena, que el machismo no existía y 
que, consecuentemente, todas las feministas eran 
realmente feminazis…



NARRACIÓ CURTA
LLENGUA CASTELLANA

IRIS LÓPEZ      

NIVELL C 
2n premi



NARRACIÓ CURTA
LLENGUA CASTELLANA

     

NIVELL C 
1r premi



“Ella, tan oscura, tan 
gris”

Ella, tan oscura, tan gris, con la mirada vacía. 
Sus ojos no decían absolutamente nada, eran 
como dos puertas cerradas, incapaces de 
abrirse ante nadie, inquebrantables. Dos 
puertas que no permitían llegar hasta su 
alma, y es que detrás de sus pupilas no se 
dibujaba más que una sombra borrosa…



NARRACIÓ CURTA
LLENGUA CASTELLANA

HELENA BONET

NIVELL C 
1r premi



POESIA
LLENGUA CASTELLANA      

NIVELL B 
1r premi



“Aquí”

No estás aquí
Ni en el lago
No están tus cosas
Ni tu rostro amargado…



POESIA
LLENGUA CASTELLANA

MARTA ALMANSA      

NIVELL B 
1r premi



POESIA
LLENGUA CASTELLANA

     

NIVELL C 
2n premi



“Los perros que 
ladraban”

Los caninos tienen miedo, 
Sacan sus espinas delante del peligro
Y ladran a todo aquel gato que se acerque.
Perros, perros, perros,
Ladran, ladran, ladran,
Dan de comer a la bestia que los devorará
Sin siquiera darse cuenta.



POESIA
LLENGUA CASTELLANA

IRIS LÓPEZ

NIVELL C 
2n premi



POESIA
LLENGUA CASTELLANA      

NIVELL C 
1r premi



“Cárcel de desamor”

¡Amnistía para los libres pecadores!
Que no solo amaron a Dios
con tal de cruzar mundos
y laberintos y corredores
de mentes que jamás comprendieron
ni su fe ni su alma
ni su corazón conforme.



POESIA
LLENGUA CASTELLANA

AIDA MUÑOZ      

NIVELL C 
1r premi



Actuacions musicals



FOTOGRAFIA

NIVELL A 
2n premi



(sense títol)



FOTOGRAFIA

ANNA VALDERAS

NIVELL A 
2n premi



FOTOGRAFIA

NIVELL A 
1r premi



“Encant per la literatura”



FOTOGRAFIA

ARIADNA CAMPOS

NIVELL A 
1r premi



FOTOGRAFIA

NIVELL B 
2n premi



(sense títol)



FOTOGRAFIA

EIRE MEMBRIVE

NIVELL B 
2n premi



FOTOGRAFIA

NIVELL B 
1r premi



“Instants 
cremats”



FOTOGRAFIA

MARTA ALMANSA

NIVELL B 
1r premi



FOTOGRAFIA

NIVELL C 
2n premi



“ Un raig 
d’esperança”



FOTOGRAFIA

MARIONA ESQUIAGA

NIVELL C 
2n premi



FOTOGRAFIA

NIVELL C 
1r premi



“Roig 
II”



FOTOGRAFIA

ELOI COROMINAS

NIVELL C 
1r premi



DIBUIX I PINTURA

NIVELL A 
2n premi



(sense títol)



DIBUIX I PINTURA

CLARA FONTANELLA

NIVELL A 
2n premi



DIBUIX I PINTURA

NIVELL A 
1r premi



“Somia 
lliure”



DIBUIX I PINTURA

ARIADNA CAMPOS

NIVELL A 
1r premi



DIBUIX I PINTURA

NIVELL B 
2n premi



“Drac amb 
foc”



DIBUIX I PINTURA

JOAN GARCIA

NIVELL B 
2n premi



DIBUIX I PINTURA

NIVELL B 
1r premi



“Foscor d’espurnes”



FOTOGRAFIA

LAURA CASADELLÀ

NIVELL B 
1r premi



DIBUIX I PINTURA

NIVELL C 
1r premi



“La vida és 
meravellosa”



DIBUIX I PINTURA

IRIS LÓPEZ

NIVELL C 
1r premi



Actuacions musicals



MATEMÀTIQUES
“El problema del mes”

NIVELL A



1r premi
DAVID GONZÁLEZ

2n premi
CRISTIAN GONZÁLEZ



MATEMÀTIQUES
“El problema del mes”

NIVELL B



1r premi
ENRIC JAUME

2n premi
IVAN VIEDMA



FOTOGRAFIA MATEMÀTICA
     

Nivell A
2 n premi



106

“La casa geomètrica”



FOTOGRAFIA MATEMÀTICA
 

CARLES CORNELLÀ

NIVELL A 
2n premi



FOTOGRAFIA MATEMÀTICA
     

Nivell A
1r premi



109

“Trepitjant angles”



FOTOGRAFIA MATEMÀTICA
 

ANNA VALDERAS

NIVELL A 
1r premi



FOTOGRAFIA MATEMÀTICA
     

Nivell B
1r premi



112

“El rellotge biològic italià”



FOTOGRAFIA MATEMÀTICA
 

GEORGINA MUÑOZ

NIVELL B 
2n premi



FOTOGRAFIA MATEMÀTICA
     

Nivell C
2 n premi



115

“Gràfic saludable”



FOTOGRAFIA MATEMÀTICA
 

LARA ROURA

NIVELL C 
2n premi



FOTOGRAFIA MATEMÀTICA
     

Nivell C
1r premi



118

“Simetria axial birmanesa”



FOTOGRAFIA MATEMÀTICA
 

ESTEL GARCIA

NIVELL C 1r premi



MICRORELAT CIENTÍFIC
     2n premi



“Jo, un gran de sorra 
a l’Univers”

Nos, com a ésser viu que forma part d’aquest 
immens univers, estic format per la majoria dels 
elements de la taula periòdica, em trobo a la seva 
mercè. Soc inestable com un àtom sense vuit 
electrons a la capa de valència, sóc el conjunt de 
partícules incandescents capaces d’emetre llum i 
calor del foc, soc les molècules unides mitjançant 
ponts d’hidrogen que conformen el gel, soc un 
conjunt de reaccions metabòliques, soc…



MICRORELAT CIENTÍFIC

IRIS LÓPEZ      
2n premi



MICRORELAT CIENTÍFIC
     1r premi



“L’amor enllaçat amb 
els elements”

L’amor són com els enllaços que es 
formen entre els elements: alguns són 
forts com els covalents que duren per 
sempre, d’altres són com els ponts 
d’hidrogen i fan referència a aquells 
amors intensos d’estiu que són fàcils de 
trencar. També hi ha aquells que són més 
metàl·lics…



MICRORELAT CIENTÍFIC

MARIA CARBÓ      1r premi



Actuacions musicals
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