
Concurs de Pessebres 2018-2019 
 
MEMÒRIA 
 
 
La Comissió de Pessebres de l’AMPA ha organitzat durant el Nadal 2018-2019 el 32è              
Concurs de Pessebres de l’Escola Lurdes. 
 
Hi han participat 47 alumnes des de 3er fins a 6è, 9 nens i 38 nenes. S’han                 
presentat 19 pessebres, 3 d’individuals i 16 en grup.  
 
La convocatòria i difusió de les bases es va fer el dia 10 de desembre. Enguany la                 
Comissió va revisar algun aspecte de les bases per fer-les més clares i transparents              
pel que fa els criteris de valoració.  
 
Com a novetat es va demanar als concursants que realitzessin un petit vídeo de              
presentació del seu pessebre, cosa que valorem molt positivament per les habilitats            
que requereix aquesta feina i com un element més d’aprenentatge dels nens i nenes. 
 
Les inscripcions van acabar el 17 de desembre.El jurat es va repartir les visites dels               
pessebres i les va realitzar del 22 de desembre al 13 de gener. 
 
El 16 de gener es va reunir els i les membres del Jurat per deliberar, valorar i decidir                  
els premis del concurs. 
 
El dijous 31 de gener es va celebrar l’acte de presentació de tots els pessebres (amb                
una projecció de fotografies de tots ells) i el lliurament de premis.  
 
Tots els participants van rebre un obsequi per haver participat (una xocolatina amb             
forma d’estel de Nadal + una revista Cavall Fort), i els guanyadors van rebre un premi                
especial (un diploma personalitzat + un llibre + un DVD + una caixa de retoladors) 
  
Els guanyadors d’aquesta edició han estat 7: 
 

Un pessebre en una capsa de MARTINA ROCABERT, MARIA ALBA                   
AZKARGORTA, de 3er 
Pessebre estrellat de JANA GOMIS RIERA i AINA DIES CARULL, de 3er 
Pessebre de suro de PAU i MARC CUSÓ PEGUERA de 3eri 5è 
Electrobot de RITA CISTERÓ, ÀLEX BORRELL, ADRIANA LLORETA, de 4t. 
Pessebre gastronòmic de ANNA BARRERO, ÈLIA VILALTA, de 5è. 
Pessebre embotellat de GUILLEM VILLANUEVA RUBIO, de 5è 
Rescatats de la sopa de Nadal de MARIA BONJOCH, MARIONA VILLANUEVA,                     
de 6è.  

 



Aquest any els pares i mares de l’escola que han participat de jurat han estat 8: Joan                 
Font, Nausica Solà, Núria Sabaté, Mireia Manén, Joaquim Morel, Sandra Pérez,           
Mariela Urbaneja i Anna Molins. 

Els membres de la comissió valorem molt positivament el nivell de participació i l’alta              
originalitat i creativitat emprada pels participants.  

Les despeses globals de l’activitat han estat de 213€ (iva inclòs), amb el següent              
detall:  

- Impressió de diplomes i fotografies en color per l’exposició de pessebres:           
23’80€ 

- 50 Xocolatines Estel de Nadal: 72,60€ 
- Retoladors premis - 116€ 

Les 47 revistes Cavall Fort, els 14 llibres i els 14 DVDs són donatius sense cost                
gràcies a col·laboracions que la Comissió ha establert amb diferents          
entitats/empreses. 

Memòria fotogràfica 

Acte de lliurament de premis 

 
 



 
 

 



 

 

Exposició de fotografies dels pessebres 

 


