
 
 
 
ACTA JOCS FLORALS 2020 
 
Selecció obres d’INFANTIL I PRIMÀRIA 

 
 
 
Data: 27. abril. 2020   
Hora:  10:00h  
Lloc: on-line 
 
Membres del Jurat: :Meritxell Serra iMabel Martínez com a representants de mares i pares              
d’Educació Infantil i Educació Primària i Rosa Ardèvol i Núria Expósito en representació dels              
i les mestres de l’escola. 
 
Un any més, la nostra escola ha celebrat els Jocs Florals 2020. Aquests any, han estat un                 
certamen molt diferent perquè estem en confinament. A més a més, per fer-lo encara més               
especial hem inclòs als alumnes més petits.  
El tema d’aquest any està molt relacionat amb la situació que estem vivint, però hem volgut                
ser positius i pensar més enllà de la situació actual: “Quan acabi el confinament, jo               
vull…” 
 
Com cada any, la tria ha estat molt difícil ja que el nivell era molt elevat i tots haurien pogut                    
ser guanyadors i guanyadores. Us hem de donar les gràcies a tots i a totes perquè, malgrat                 
les dificultats,  la participació ha estat massiva.  
 
 
 
 

SIEI 
 
 
Quin treball més ben elaborat que han fet aquests nois i noies! Es nota el progrés i l’evolució                  
que van fent tots, tant pel que fa a l’expressió escrita com pel que fa a l’expressió artística.  
Ens han agradat tant els poemes com els treballs plàstics. 
Els finalistes han fet una molt bona feina i valorem molt la seva gran tasca i dedicació 
El guanyador/a ens ha agradat per la seva senzillesa, ens ha semblat molt emotiu el               
missatge que ha volgut transmetre.  
 
  



 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 
Els treballs de P3 són excepcionals, han fet uns dibuixos increïbles que després han pintat               
de molts colors. 
P3 Bastoners: el/la guanyador/a ha fet un dibuix molt realista en el que ens explica que vol                 
tornar a anar a l’hípica i veure els amics.  
P3 Diables: el dibuix guanyador d’aquesta classe ens ha fet un fantàstic patinet i uns nens i                 
nenes en moviment que sembla que hagin de sortir del paper. 
 
Els de P4 han estat molt treballats i tots s’han esforçat per escriure una mica què voldran                   

fer en acabar el confinament.  
P4 Dracs:el/ la guanyador/a d’aquesta classe ens ha portat a la platja amb un divertit sol                
amb ulleres i unes lletres molt ben fetes. 
P4 Mulasses: Els detalls en els personatges que surten al seu dibuix ens ha captivat i                
també la rima sobre els avis ens ha emocionat. 
 
Els més grans d’Infantil, els de P5, ens han impressionat amb les seves tècniques de               
manualitats.  A més els seus textos són de nens i nenes grans. 
P5 Castellers: ha guanyat un bonic dibuix d’una platja fet amb pintura.  
P5 Gegants: el/la guanyador/a ha fet un bonic dibuix amb molts detalls, ha retallat i a una                 
cartolina l’ha enganxat. 
 
 
 
 
 

CICLE INICIAL 

 
Els alumnes de primer han fet uns rodolins molt bonics, acompanyats d’uns dibuixos             
impressionants.  
1r Farigola: Una festa d’aniversari ens ha captivat, ja que el nostre guanyador/a no ha               
pogut celebrar-ho amb els companys.  Tant el text com el dibuix estan molt treballats. 
1r Romaní: Aquests segon rodolí ens ha agradat per la seva senzillesa, el que més vol el/la                 
nostre/a guanyador/a és abraçar.  
 
Els de segon han tornat a fer cal·ligrames i com sempre han estat molt originals.  
2n Atzavara: un arc de Sant Martí espectacular que no li falta ni un dels colors. Ens ha                  
deixat bocabadades. Les seves formes i rimes són genials. 
2n Lligabosc: aquest/a guanyador/a ha estat molt original i ens ha presentat el mosaic de               
la plaça de la Vila amb les seves palmeres.  Espai que molts trobem a faltar. 
 
 
  



 

CICLE MITJÀ 

 
Al Cicle Mitjà s’han atrevit amb els poemes, un text que no és gens fàcil, però que amb                  
molta motivació, han sortit estrofes molt ben elaborades. 
Han anat més enllà dels rodolins i es nota el treball al taller d’expressió, doncs les poesies                 
són llargues i molt sentides. 
 
3r Dent de Lleó: l’autor del text guanyador té molt clar què farà quan tot això acabi i està                   
pensant tot allò que necessitarà. És un gran amant de la natura. 
3r Olivera: l’escriptor o escriptora va esperant la fi del confinament amb pensaments molt              
positius. També ens diu que el millor de tot és que la situació acabi bé. 
 
4t Ginesta: el guanyador/a ens fa un recorregut de tots els llocs de Vilanova que anirà                
passant amb la seva bicicleta, una bicicleta plena d’emocions. 
4t Margalló: aquest text ens presenta una paraula nova a partir del confinament i del               
confinavirus i ens anomena també tot allò que s’ha anat anul.lant, però amb ganes de               
poder-ho recuperar ben aviat. 
 
 
 
 

CICLE SUPERIOR 

 

Els poemes tenen força rima i ritme. Han utilitzat gran varietat de recursos literaris com 
metàfores, comparacions, personificacions… 
I el que ens volen expressar va molt més enllà, utilitzen el doble sentit i el joc de paraules. 
Tot això fa que siguin poemes rics en vocabulari i alhora molt viscuts. 
Tenen un gran sentiment i una gran esperança pel futur, per tot allò que podrem fer ben 
aviat. 

5è Bruc d’Hivern: el  guanyador/a valora molt el sortir al carrer, veure als amics i sobretot, 
sobretot, la natura: l’aire, l’aigua, el sol… 

5è Calabruixa: l’escriptor/a d’aquest text, ens explica com li ha anat passant tot aquest 
temps, la primavera, i es pregunta si nosaltres també ho hem trobat a faltar igual que ell.  

6è Alzina: en aquest poema es reflexiona i reflexiona molt bé sobre aquest temps de               
confinament. Es planteja què aprenem, què entenem i què aprofitem d’aquesta aturada            
forçosa.  

6è Garrofer: l’autor/a fa volar la seva imaginació i el/la porta a somiar i a il·lusionar-se.                
Somnis plens de somriures, il.lusió i esperança. 

   

 


