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DISPOSICIONS
CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
ACORD 71/2013, de 29 de maig, pel qual s’aprova el veredicte emès el 23 de maig de 2013 pel jurat dels X
Premis El CAC a l’escola.
-I El Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, en la sessió duta a terme el 3 d’octubre de 2012, va acordar
aprovar, mitjançant l’Acord 143/2012, les bases de la convocatòria dels X Premis el CAC a l’escola, que es van
publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.6239, de 24 d’octubre de 2012.
-II La base setena de la convocatòria dels premis esmentats estableix que un jurat format per persones
expertes dels àmbits de l'educació i de la comunicació elevarà al Ple del Consell un veredicte, que ha de ser
aprovat pel Ple.
-III El jurat, de conformitat amb l’Acord 57/2013, de 30 d’abril, del Ple del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya, està format per la senyora Carme Figueras i Siñol, la senyora Sue Aran Ramspott, el senyor Joan
Ferrés i Prats, el senyor Francesc Llobet i Dalmases, la senyora Maria Corominas i Piulats i la senyora Maria
Josep Crespo i Lac. Aquest jurat s’ha reunit el 23 de maig de 2013 i ha emès el seu veredicte.
Per tot el que s’ha exposat, el Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha adoptat el següent

Acord:

-1 Aprovar el veredicte emès, el 23 de maig de 2013, pel jurat dels X Premis el CAC a l’escola, que s’annexa a
aquest Acord com a part integrant.
-2 Publicar aquest veredicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 de maig de 2013

Roger Loppacher i Crehuet
President

Daniel Sirera Bellés
Conseller secretari
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1r premi. Escola Sant Josep Oriol (Barcelona): Un lipdub des de l’etapa infantil
2n premi. Escola Circell (Moja-Olèrdola): Màgia Circell

Educació primària cicle mitjà i cicle superior
1r premi. Escola d’Alfés (Alfés): Els contes oblidats
2n premi. Escola Collaso i Gil (Barcelona): Tintin al Raval

Educació secundària obligatòria – primer cicle i segon cicle
1r premi. Institut Antoni de Martí i Franquès (Tarragona): Transferència de llenguatges. Un tomb pel graffiti, el
còmic, els microrelats i la videocreació
2n premi. Institut El Cairat (Esparreguera): Ràdio EsCairats: sis anys al servei de la comunitat educativa de
l’INS El Cairat

Educació secundària postobligatòria
1r premi. Judit Mompín, Gil Pratsobrerroca, Ariadna Rovira i Ferran Vilà (Col·legi Sant Miquel dels Sants-Vic):
Trastorns alimentaris: quant pesa la teva llibertat?
2n premi. Carles Dorado Andreu (Institut Jaume Mimó-Cerdanyola del Vallès): El videoclip musical com a
format promocional de comunicació audiovisual: les noves possibilitats de difusió per la xarxa

Categoria B: professorat

1r premi. Lluïsa Vigas Cobos, Maria Josep Gámez Tirado i Maribel García Arredondo (Escola Giroi-La Garriga):
Crispetes. Un projecte d’educació audiovisual i integració comunitària
2n premi. Cèlia Pasadas Martín i Marta Calm Mir (Institut la Garrotxa-Olot): Ull, canvi i acció. Txaló-Txaló:
gravant amb els cinc sentits
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