
1

Relats guanyadors del concurs literari

Curs 2019 - 2020

Un total de deu nenes i noies, quatre de primària i sis de secundària de set centres educatius de les comarques
de Lleida es van endur el passat 28 de febrer els premis del VI Concurs de relats curts 'Me'n contes un de

, que organitza l'Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de Lleida en el marc de lesciència'
activitats de la 24ª Setmana de la Ciència.

L'entrega de premis es va realitzar a les 11:30h a l'Aula Magna Saló Víctor Siurana. Aquest concurs té l'objectiu
de fer palesa la importància de l'ús de l'expressió escrita en totes les àrees del currículum, i aquest curs hi van
optar , dels quals n'hi havia 66 en català, 38 en castellà i 2 en aranès.106 relats

Tots els relats van tractar al voltant de les dos temàtiques proposades en l'edició d'enguany: el 50è
, aniversari de l'arribada de la Humanitat a la lluna i especialment el paper de la científica computacional i

, que va liderar el desenvolupament del programari de navegació on-board permatemàtica Margaret Hamilton
al Programa Espacial Apol·lo, , a partir de la figura dei l’estat d’emergència climàtica que vivim actualment
l'ecòleg Ramon Margalef, primer catedràtic d’ecologia de la Universitat de Barcelona.

 

Premiades i relats:

-1r premi català secundària: Berta Solsona Olives (INS Ciutat de Balaguer) per Carta al futur. [ 
https://drive.google.com/file/d/1Oh4wpVNHQDzFj7sshttpACs67suAHJlX/view?usp=sharing ]
-2n premi català secundària: Selena Sanchez Díaz (Escola Vedruna) per No em diguis que el cel és el límit.
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-1r premi català primària: Queralt Aloy (Col·legi Episcopal) per Costat blanc o costat negre [ 
.https://drive.google.com/file/d/1G-TqH-nJnWwa3Lq6QHu_P58KQT0QayYb/view?usp=sharing ]

-2n premi català primària: Ariadna Hernández Viló (Escola Maristes Montserrat) per Un clima que no para
.d'empitjorar [ https://drive.google.com/open?id=1A3uqe2ousyHfO0AsA3kkr5aGnV6BZY7c ]

 
-1r premi castellà secundària: Alba Farré Cortada (INS Ciutat de Balaguer) per ¡La vida es tan frágil! [ 
https://drive.google.com/file/d/1dtjx93FSAVaSqSHPDa3v6AsWaqOaFeCY/view?usp=sharing ]
-2n premi castellà secundària: Montserrat Roma Pedró (INS Ciutat de Balaguer) per Soñábamos. [ 
https://drive.google.com/file/d/1YAWzt9pVxFS7ih3-IKZ9y_w1G0N2I-f2/view?usp=sharing ]
 
-1r premi castellà primària: Alba Fernández Companys (Escola Alba) per Margaret y su propuesta [ 

.https://drive.google.com/file/d/13DHyN6pjzD7u0J7RUjtkNJwmSQwJeqlh/view?usp=sharing ]
-2n premi castellà primària: Èlia Cantó (Escola d'Espluga de Serra) per Narciso y el submarino.
 
-1r premi occità secundària: Júlia Sánchez (INS Aran) per Eth men sòni, tu (El meu somni, tu)
-2n premi occità secundària: Claudia Capdevila (INS Aran) Eth gran sòni de Siro (El somni de Siro)

A les guanyadores (1r premi) se'ls va lliurar una motxilla amb material de la botiga de la UdL per valor de 100
euros, i de 50 euros als guanyadors/es del segon premi. A més, els centres educatius rebran un lot de llibres de
temàtica relacionada amb el canvi climàtic i dones científiques.

 

 

Àlbum de fotografies del lliurament de premis [ 
https://photos.app.goo.gl/AQ6aZX7zQbUNq9vKA ]
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Vídeo de l'acte del lliurament de premis 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


