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Jocs Florals Escolars
Ciutat Vella 2019

Teniu a les vostres mans la publicació que recull els treballs
literaris de l’alumnat de primària i secundària presentats als Jocs
Florals Escolars de Ciutat Vella.
Els joves escriptors i escriptores a través d’aquestes creacions
ens donen la seva visió del món que ens envolta. Ens obren el seu
cor i ens parlen del que els agrada, del que els preocupa. Cada nen i
cada nena, cada noi i cada noia que hi ha participat ho ha fet perquè
tenia coses a dir, úniques i especials. Ens han mostrat la seva
mirada i ens han fet sentir les seves paraules i, per sobre de tot, ens
han fet el magnífic regal de la seva literatura.
Llegint aquests contes, narracions i poemes, se’ns fa palès que
crear històries des de Ciutat Vella, dona un sentit molt especial al
fet creatiu. En totes aquestes narracions hi trobem les traces de
l’entorn on creixen i aprenen, del valor de formar part d’una comunitat
acollidora i de la importància de respectar les diferències.
Gràcies a totes les persones que ho feu possible, als participants
pel vostre esforç creatiu i a la comunitat educativa perquè, dia a dia,
feu realitat el model d’escola de qualitat, i cohesionadora que és un
orgull per al nostre districte.

Gala Pin Ferrando
Regidora del Districte de Ciutat Vella
Barcelona, a 31 de maig de 2019
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Categoria A - Premi de Prosa / 1r Cicle de Primària (1r-2n)

El pingüí

Diana Ibale Ocampo
Escola Vedruna Àngels

Vet aquí que en aquell temps que els ocells tenien dents, hi havia un pingüí que
vivia al pol nord.
El pingüí estava cansat de menjar peix i tenir molt fred. Va agafar la gorra i la
bufanda i va pujar a un avió. L’avió va aterrar a la platja de Barcelona. El pingüí
es va trobar un ocell. L’ocell li va dir:
- On vas amb gorra i bufanda?
- Al pol nord anem així!!
- Si vols anar a l’aigua hauràs de comprar un banyador.
El pingüí es va posar el banyador i va anar a l’aigua. Li va agradar molt i es va
quedar per sempre prenent el sol i banyant-se a la platja.
I van ser feliços i van menjar anissos.

6
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Categoria A - Accèssit de Prosa / 1r Cicle de Primària (1r-2n)

La invasió
Valerí Bernat
Escola Pere Vila

Hi havia una vegada dues famílies, una de polls i l’altra de puces. Aquestes
famílies tenien un problema. Aquest era que volien més sang.
Tot va començar quan un avantpassat dels polls es va trobar un familiar
de les puces. L’avantpassat dels polls portava un camió ple de sang i el
familiar de les puces portava un camió sense res. El familiar de les puces li
va demanar si li podia donar una mica de sang, però el senyor Poll li va dir
que no. El familiar de les puces es va enfadar moltíssim. L’endemà els polls
tenien davant de casa tota la família de puces amb armes. Així va començar
la guerra.
Un dia van decidir que cada família tindria un territori. La família dels polls
amb el temps va anar dissenyant unes ales robòtiques i els polls se’n van
anar a viure al cabell d’un gos perquè ja no quedava sang al cap del nen.
Les puces tenien molta gana i van decidir que robarien unes ales robòtiques,
i així ho van fer. Lògicament, van arribar al cabell del gos. Allà, ningú sap com,
les dues famílies es van fer amigues.
Conte contat, ja s’ha acabat.

7
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Categoria B - Premi de Prosa / 2n Cicle de Primària (3r-4t)

La “I” i el punt
Guillem Álvarez Heredia
La Salle Comtal

Hi havia una vegada una lletra (i) que el seu punt es va cansar i se’n va anar
a fer una volta al món. La lletra (i) era simpàtica i va continuar vivint a l’alfabet
tranquil·lament, però... hi havia moltes confusions amb la (l). Era un problema molt
gran. Es van reunir totes les lletres i van decidir que la (i) havia de marxar. Però la (i),
que era molt eixerida va dir:
- De cap manera! He de pensar alguna solució!
I, dit i fet, va enviar una carta al Sr. Punt:
Regne de fantasia, 15-11-1876
Estimat punt,
Jo sense tu no puc continuar en l’alfabet. Si us plau, torna. Sense punt no sóc una
(i) com cal! Ara no tinc lloc on viure. Quedem a la plaça de l’alfabet a les 5.30 PM i
intentem cercar una solució.
Atentament,
La i
Van quedar com havia demanat la pobra (i) i van començar a discutir per trobar una
solució.
Al final va sortir el problema. Resultava que el punt se sentia massa petit i
insignificant. La lletra (i) va trobar la solució: a ella no li importava ser una mica
més petita i per això la (i) li va donar una mica d’ella al seu punt.
El punt va ser més gran i la (i) una mica més petita. Però tant donava, ara eren els
dos a l’alfabet i hi van viure molt contents!
Parlant la gent s’entén!
8
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Categoria B - Accèssit de Prosa / 2n Cicle de Primària (3r-4t)

Una nena diferent
Salima Boliajan
Escola Castella

Hi havia una vegada una nena que es deia Natàlia que era molt simpàtica, alegre i
sobretot optimista, mai s’enfadava.
Vivia en una ciutat que es deia Barcelona. A la Natàlia li agradava molt la seva
escola que es deia L’Oreneta. Allà hi tenia una amiga que es deia Nàdia i era la seva
BFF “Best Friend Forever”.
Un dia la Natàlia estava feliç jugant al pati a matar conills i al trote. I mentre jugava,
de cop va sentir una veu que deia: “-Natàlia vine aquí a jugar amb les nenes, estàs
jugant a jocs de nois “- i la Natàlia va contestar :“ -No, a mi m’agrada jugar amb els
nois i també m’agrada jugar al trote . A més a més el trote no és un joc de nens, és
un joc per a tothom“.
Quan es va acabar l’escola les nenes van pensar en el que els havia dit la Natàlia i
van pensar que tenia raó i que era molt valenta per dir això.
Al final totes les nenes van decidir jugar amb la Natàlia i amb els nois als jocs que
els agradaven i van veure que no era important només jugar nenes juntes o nens
junts, sinó que podien jugar tots barrejats.
Conte contat aquesta història ja s’ha acabat.
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Categoria C - Premi de Prosa / 3r Cicle de Primària (5è-6è)

Més de 1000 paraules
John Camorongan

Col·legi Sagrada Família

Hola Gina!
Recordes la nostra història? Quan ens vam conèixer...?
Fa 4 anys, 2015, el nostre primer contacte. Aquells nois t’estaven molestant
i vaig decidir actuar. Et van deixar en pau. Recordo perfectament el que em
vas dir sense conèixer-me: “Ningú t’ensenya a ser fort però t’obliguen”. I sense
que tingués temps per respondre, vas marxar corrent, desapareixent davant
dels meus ulls. No ho vaig entendre i encara penso en aquell dia. Per què vas
marxar? Qui hagués imaginat que aquest moment seria l’inici de la nostra
història?
Dies després, ens vam retrobar, mai vaig dir-t’ho, potser per vergonya però
aquella va ser la primera vegada que parlava amb una noia en molt de temps.
Recordo com si fos avui que em vas preguntar:
– Però per què? Per què vas actuar aquell dia? Sóc una noia molt estranya...
Sense pensar-m’ho, vaig respondre: – Penso que tothom mereix el bé. Què hi
ha algú que no mereixi el millor?
Va passar el temps, vam seguir parlant més i més, i sense adonar-nos-en vam
crear alguna cosa bonica entre nosaltres, l’amistat.
Dos anys després, 2017, ajudant-nos i recolzant-nos entre nosaltres com
podíem, et vas posar malalta, te’n recordes? Em deies que no et passava res
i jo com un idiota m’ho vaig creure. Per què Gina? Per què no vas dir-me res?
Per què vas amagar-me el que et passava? Encara recordo quan vas rebre la
trucada del metge Joan i jo, innocent, vaig mirar el teu mòbil.
Em vas ferir, em vas ferir molt! Poc a poc semblava que t’anaves recuperant,
tot i que no del tot. Tant de bo hagués estat així, tan de bo avui poguessis llegir
aquesta carta, però no. Aquella estúpida malaltia et va guanyar la partida.
Ara què no hi ets tinc més de 1.000 paraules que dir-te.
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Categoria D - Premi de Prosa / 1r Cicle de Secundària (1r-2n d’ESO)

Inusual

Ainhoa Romero

Escola Sant Joan Baptista

Hola, em dic Silene però no m’agrada que em diguin pel meu nom. Tinc vint-i-cinc
anys però tampoc no acostumo a dir la meva edat. Soc de França però no m’agrada
dir d’on vinc. Soc humana però tampoc no m’agrada admetre-ho.
Veureu, soc rara. Ho haureu pogut comprovar. Com que tinc aquesta personalitat
tan estranya i diferent detesto la normalitat. Odio estar envoltada de persones que
són decents, tan normals com el caminar de la gent.
Sóc escriptora (això sí que m’agrada dir-ho) i escriure és de les poques coses que
donen sentit a la meva vida. El que més estimo és donar cabuda en el paper a tot
el que penso amb la màxima sinceritat i experiència. Això sí, m’agrada fer-ho però
amb algunes condicions: silenci absolut i estar en solitari. És l’únic que demano.
En una ciutat com París, la calma i el silenci no hi són gaire presents. Al contrari:
moviment, soroll i més soroll les vint-i-quatre hores del dia. A més, tinc una família
nombrosa i no puc estar sola ni un segon.
Així doncs, que no podia fer allò que m’agrada. I vaig marxar. Vaig marxar a una
caseta solitària enmig del camp, totalment apartada de la societat.
Per fi vaig poder escriure tranquil·la i allunyada de tot el que detesto: aquella
normalitat, la normalitat de les persones m’espanta i em vaig separar de tot allò.
Només era jo i aquella idea m’entusiasmava.
Normalment a la gent no li agrada trobar-se sola. A mi, sí. A la gent no li agrada
aïllar-se. A mi, sí. A la gent no li agrada admetre que és rara. A mi, sí. La normalitat
no espanta la gent. A mi, sí.
Veureu, l’odi que tinc envers tot allò comú no té un perquè concret. Senzillament
han estat molts anys de la meva vida fent el que fa tothom i me’n vaig cansar.
Em vaig cansar de seguir al peu de la lletra alguna cosa. I finalment, aquí, en la
meva caseta de camp completament aïllada fent el que m’agrada i sense que ningú
no m’estorbi és on soc feliç.
I, sabeu? a vegades està bé no fer el que la gent considera usual i senzillament ser
tu mateix.

11
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Categoria E - Premi de Prosa / 2n Cicle de Secundària (3r-4t d’ESO)

Un moment decisiu
Iker Huguet
Escola Sant Joan Baptista

El so de les fulles seques aixafades i desfetes en mil bocins per unes petjades
segures de si mateixes em va fer aixecar d´un malson aquell matí plujós.
En el moment, un aire carregat de tensió a la vegada que acollidor m’abraçava
com abracen els àngels als seus protegits.
No sabia qui era ni què volia però la seva sola presencia m´atemoria. Per un
instant que es va fer etern tots els meus sentits es concentraren en aquell
espectre misteriós: vaig contenir la respiració com quan dos enemics
llegendaris lluiten per la seva vida i l´acer s’apropa a la pell d’un dels dos.
De sobte dirigint-se a mi va dir aquella frase que encara recordo avui en dia i es
va fer un silenci que encara ressona i es propaga com un cant tràgic de sirena.
Les seves úniques paraules van ser: has de marxar a ciutat. Aquí no hi ha futur
per a tu.
Inmediatament les meves llàgrimes queien en sòl moribund convertit ja en
negre asfalt. Els arbres aviat van ser edificis i el vent, una multitud desconeguda
que em portava amunt i avall.
Portaré al cor la meva infantesa al Mas. I no deixaré de ser el nen que mira la
seva muntanya estimada.

12
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Categoria F - Premi de Prosa / Secundària Post-obligatòria (Batxillerat i Cicles Formatius)

Dia vint-i-cinc
Amal Ebnsiamar
Institut Milà i Fontanals

Dia vint-i-cinc d’abril. Avui és el meu aniversari, faig deu anys i estic molt feliç.
Els meus pares m’han vingut a recollir a la meva escola i no us imagineu com
de feliç que m’he posat. Ha sigut un dia increïble. Quan vaig arribar a casa vaig
trobar un pastís de xocolata que tenia molt bona pinta. I al seu costat uns
quants regals. Sense cap dubte aquest ha sigut el millor aniversari de la meva
vida.
Dia vint-i-cinc de maig. Fa un mes que tinc deu anys. Els meus pares m’han
dit que anirem de vacances a visitar l’àvia i no sabeu quina emoció que em fa.
I per altra banda, el pare m’ha dit que anirem al cinema el cap de setmana que
ve, li he preguntat que si la mare vindrà amb nosaltres, però no m’ha respost.
Dia vint-i-cinc de juny. Ja he acabat l’escola i per fi són vacances. Falten dues
setmanes per anar a veure l’àvia. Després d’haver anat al cinema aquell dia
amb el pare no hem tornat a sortir en família. És molt estrany, normalment
sempre sortim els caps de setmana.
Dia vint-i-cinc de juliol. És molt divertit estar en la casa dels meus avis, encara
que fa temps que no veig els meus pares. Em van portar aquí i se’n van anar.
Només parlo amb ells pel telèfon de la meva àvia, és una mica antic però
funciona a la perfecció.
Dia vint-i-cinc d’agost. He vist la meva mare! Estic molt contenta. Em va venir
a buscar el dilluns passat, però va venir ella sola. Esperava que vingués el meu
pare també però la mare em va dir que estava treballant. Avui he anat a la
platja amb la mare i de cop i volta vam trobar el meu pare. Estava amb una
13
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dona que mai l’havia vista. Vaig anar a donar-li una abraçada.Vaig preguntar-li
perquè ja no venia a casa i qui era aquella dona. La seva resposta va ser que
tenía molt treball i que era una amiga seva.
Dia vint-i-cinc de setembre. No sé que està passant. Ahir el meu pare per fi
va tornar a casa, però només se’n va endur roba seva. Abans que el meu pare
sortís, la mare em va dir que anés a dormir ja que era massa tard. Però des de
la meva habitació els vaig escoltar cridar moltisim i em va fer molt por.
Dia vint-i-cinc d’octubre. Tots els meus amics están en l’escola però jo aquesta
setmana no he anat. La mare i jo no hem sortit de casa durant tota la setmana.
Ahir va vindre un home que vestia molt elegant. Aquest va parlar amb la mare
molta estona i li va ensenyar molts papers.
Dia vint-i-cinc de novembre. Avui sí que he pogut anar a l’escola. Però al tornar
a casa la meva mare es fa ficar a la seva habitació i va començar a plorar i
cridar. Per la nit va sortir. Era la primera vegada que em deixava sola a casa, no
em feia molta por estar sola però era molt estrany ja que mai havia estat sola.
L’endemà, al despertar-me vaig anar a la habitació de la mare. Li vaig veure la
cara, tenia un ull vermell, com si li haguessin donat un cop i en el braç tenia
un blau.
Dia vint-i-cinc de desembre. La mare i jo hem canviat de casa, ara vivim amb
una amiga de la mare. L’altre dia uns senyors ens van fer fora de casa nostra.
Vaig plorar molt. No entenia res de res.
Dia vint-i-cinc de gener. Estic a l’hospital, amb una senyora que no conec. Fa
dos dies la mare va caure a terra, crec que es va desmaiar. No em diuen res.
Tampoc em deixa veure la. La trobo molt a faltar, no sé quan la tornaré a veure,
només vull veure-la i donar-li una abraçada i dir-li que l’estimo molt.
14
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Categoria A - Premi de Poesia / 1r Cicle de Primària (1r-2n)

El camaleó i el mico
Maël Martínez Arellano
Escola Vedruna Àngels

Un camaleó
que no era un lleó,
tenia un amic mico
que es deia Pico.

El mico es balancejava
d’arbre en arbre,
i el camaleó es camuflava
mentre girava.

Jugaven a amagar-se
sense arrossegar-se,
mentre una musaranya
es menjava una aranya.

15
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Categoria A - Accèssit de Poesia / 1r Cicle de Primària (1r-2n)

La calma

Maria Altisent
Escola Sant Felip Neri

La calma es verda
com les fulles.

La calma porta pau
i tranquilitat.

La calma és
com les ones
del mar.

16
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Categoria B - Premi de Poesia / 2n Cicle de Primària (3r-4t)

Els Refugiats
Paula Vadan
Escola Vedruna Àngels

Ells han fugit,
del seu país petit,
ells han fugit,
del seu poblet preferit.

De la guerra han marxat,
quan s’havien acostumat,
a viure a casa seva
però han hagut de venir a la meva.

Dels seus amics es van separar,
i amb barca van marxar,
amb el cor bategant,
com si estiguéssim mirant
un paisatge emocionant.

Ells amb el cor petit,
i el cor partit,
s’amaguen sota la nit,
sense un llit.

17
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Categoria B - Accèssit de Poesia / 2n Cicle de Primària (3r-4t)

El meu pare

Carlos David Aguirre Santos
La Salle Comtal

El meu pare és divertit,
estant amb ell res és avorrit.
La seva màgia em contagia
i a mi m’omple d’alegria.

Anem a passejar i també a berenar.
Veig el temps passar i el desitjo congelar.
Aquests moments sempre els penso
recordar,
són instants meravellosos que mai podré
oblidar.
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Categoria C - Premi de Poesia / 3r Cicle de Primària (5è-6è)

Llibre

Mina Bedini Pin
Escola Cervantes

Em perdo en les històries
de les teves pàgines,
sembla que siguin màgiques!
El títol m’intriga
però l’interior més,

perquè vull saber què passarà després.
La lectura m’agrada, és com una gran
xerrada,
les lletres no paren de parlar,
algú les haurà de fer callar!
La portada d’un llibre
no s’ha de jutjar,

perquè l’interior sempre et pot inspirar.
L’únic que no m’agrada
és quan la història s’acaba,
perquè no puc gaudir
del conte que ja ha arribat a la fi.
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Categoria C - Accèssit de Poesia / 3r Cicle de Primària (5è-6è)

El meu germà gran
Kimberly Pagas de la Torre
Escola Rubén Darío

Sempre m’enfado
Amb el meu germà gran.
Em posa del nervis,
I també em fa plorar.

Em va trencar les ulleres,
I jo els seus sentiments.
No, és broma, jo no ho he fet.

De vegades, és rialler,
Però també seriós i mentider.
Si li diuen què ha de fer,
en realitat, es fa el feiner.

Cuinàvem els dos junts.
Ara ja no, perquè és gran
i sempre mira l’Instagram.

Però sempre hi ha alguna cosa
bona,
com en tot,
de vegades, ens ajuda molt
I l’estimo amb tot el meu cor.

20
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Categoria C - Accèssit de Prosa / 3r Cicle de Primària (5è-6è)

La meva hora màgica
Daniel Mateos

Escola Sant Joan Baptista

La meva hora màgica

La meva hora màgica

és quan parlem, juguem

és quan t’escric en un full

i el que hem fet ho expliquem.

i ens mirem als ulls.

La meva hora màgica

La meva hora màgica

és quan apaguem els llums

és aquest moment

i una pel.lí veiem junts.

perquè estic content.

La meva hora màgica
és sempre que ens abracem
perquè ens estimem.

La meva hora màgica
és quan tots cuinem
i després junts sopem.

La meva hora màgica
és per la nit
quan anem al llit.
La meva hora màgica
és llegir
abans de dormir.
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Categoria D - Premi de Poesia / 1r Cicle de Secundària (1r-2n d’ESO)

Torno a recordar
Eire Añó
Escola Sant Felip Neri

Estic al llit

Recordo el primer petó

gairebé adormit

amb molt mal sabor,

i començo a recordar.

el primer amor, tenir por,
però prendre-m’ho tot amb

Recordo la primera olor,

[ una mica d’humor.

la primera sensació,
obrir els ulls i veure color.

Recordo el primer treball
amb molt detall.

La primera caiguda,

El meu casament

la primera rascada,

amb el desig a la ment.

la primera tireta una
[ mica arrencada.

Recordo mirar-me al mirall
el cabell blanc,

Recordo l’aigua salada,

les mans arrugades,

la sorra mullada,

la cara apagada.

el vent a la cara.
Recordo gent al meu voltant
El primer aniversari,

estan plorant.

anar fent anys,

Ja no recordo.

la pell arrugant i seguir
[ avançant.
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Categoria D - Accèssit de Poesia / 1r Cicle de Secundària (1r-2n d’ESO)

Perquè sóc una dona
Xyreen Pregillana Zapanta
Escola Vedruna Àngels

Sóc una dona

He d’estar callada

Perquè

No tinc opinió

No sóc forta,

He de ser una “senyoreta”

Així que no em diguis que

No hem de pensar en:

Podré tenir un futur,

Ser iguals als homes

Perquè sempre

Perquè el nostre deure és

Seré inferior als homes

Cuidar dels nostres fills i atendre

Mai diguis que

[ els nostres marits

No necessito a un home

No només hem de

[ per ser feliç

Tremolar cada vegada que tornem

Estaries equivocat

[ a casa de nit soles

Si alguna vegada vas pensar

Pregar-li a Déu perquè no ens violin

[ que sóc dèbil

[ després d’una festa

Estaries en lo correcte

Deixem de pensar en

Perquè no

Portar roba curta

Sóc lliure

Ensenyar molt

Perquè

Anar com volem

Estic en una gàbia

Estem buscant que ens diguin putes

Que no

No

Tinc ales

Som lliures,

A mí m’han ensenyat que

Perquè som dones

He d’avergonyir-me

(Ara llegeix de baix a dalt)

[ de mi mateixa
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Categoria E - Premi de Poesia / 2n Cicle de Secundària (3r-4t d’ESO)

Jardí del flors
Júlia Passada
Escola Sant Felip Neri

Escampats els colors
com puntets d’alegria
respira frescor el
jardí ple de vida.

Cap el cel gris
groc es difumina
sobre el verd humit
el vermell domina.

S’escolta el blau sord
el sol sobre el lila
perfuma l’ambient
frescor que es respira.

L’aroma de primavera
plena d’amor i d’entrega
no la deixeu escapar
ella és la llum que no cega.
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Categoria E - Accèssit de Poesia / 2n Cicle de Secundària (3r-4t d’ESO)

Dimoni ensucrat
Anna Hepp
Institut Verdaguer

Em faig passar per un àngel encantador
tan bo com la mel
i, abusant de la teva dolçor,
m’apropo amb tu amb anhel.

La veritat és que sóc un malvat dimoni
amb un cor ennegrit
que sense que ningú se n’adoni
volaré en la freda nit.

Però tu m’has tocat el cor
amb la teva veu engalipadora
i la teva figura encantadora,
em fas sentir un desig abastador.

Vull deixar el meu rastre al teu cos,
les meves empremtes a la teva ànima,
tastar-te amb un petó ambiciós
i encendre per sempre la teva flama.
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Categoria F - Premi de Poesia / Secundària Post-obligatòria (Batxillerat i Cicles Formatius)

Alè de vida

Maria Pou Cervera
Escola Pia Sant Antoni

Quan gira vent et sento,
en màxima plenitud,
i, sense buscar-te, et trobo
en un recer de quietud.

Quan els estels em freguen el rostre,
quan m’eixuga el foc el plor,
quan m’acotxen els núvols nua,
llavors et sento sense por.

Aleshores és quan t’esbosso
paraules sense sentit,
que s’enduen tortuoses ones
d’un mar que s’ha embravit.

I aleshores tu em retrobes
desconcertada i arraulida,
i sento el teu batec suau
que em nodreix amb alè de vida.
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Categoria F - Accèssit de Poesia / Secundària Post-obligatòria (Batxillerat i Cicles Formatius)

Podria...

Sofia Lerena
Institut Pau Claris

Podria haver parlat aquell dia,
però el meu cor no m’ho permetia.
Podria no mirar cap al passat,
però tot estava enllaçat.
Podria deixar de pensar per així oblidar,
però et volia tornar a trobar.
Podria explicar aquells moments de
tendresa,
però no amb suficient delicadesa.
Podria parlar de la nostra amistat,
però la història ja s’ha acabat.
Podria dibuixar els nostres records,
però no existeixen tants colors.
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Membres del Jurat
Amàlia Ramoneda
Biblioteca infantil i juvenil de Rosa Sensat
Albert Míguez
EAP Ciutat Vella
Júlia Quintela
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Districte de Ciutat Vella
Roser Martínez
Equip de llengües del CESIRE
Mariona Grau
LIC Ciutat Vella
Maria Altisent
Associació de jubilats RELLA
Maria Jesús Berenguer
Escola Rubén Dario
Frédereic Guicherd
Institut Pau Claris
Cristina Compte
Escola Pia Sant Antoni
Teresa Forcada
LIC Ciutat Vella
Marta Escribà
EAP Ciutat Vella
Gabriel Lara de la Casa
Escola Sant Joan Baptista
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Centres educatius
Escola Alexandre Galí
Escola Baixeras
Escola Castella
Escola Cervantes
Escola Collaso i Gil
Escola Mediterrània
Escola Milà i Fontanals
Escola Pere Vila
Escola Rubén Darío
Institut Milà i Fontanals
Institut Pau Claris
Institut Verdaguer
Escola Tècnico-professional Xavier
Escola Pia Sant Antoni
Escola La Salle Comtal
Escola Labouré
Escola Sant Felip Neri
Escola Sant Joan Baptista
Escola Vedruna-Àngels
Col.legi Sagrada Familia
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Agraïm la participació dels centres educatius
del districte de Ciutat Vella
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