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CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ
PR06/2008, de 2 de juny, per la qual es dóna publicitat al veredicte emès pel jurat
dels V Premis El CAC a l’escola.
El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en la sessió tinguda el 25 de
juliol de 2007, va aprovar, mitjançant l’Acord 230/2007, les bases del V Premis El
CAC a l’escola, les quals van ser publicades en el DOGC núm. 4963, de 6.9.2007.
Posteriorment, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en la sessió de 2
d’abril de 2008, mitjançant l’Acord 47/2008, va aprovar la composició del jurat de
la convocatòria dels V Premis El CAC a l’escola, la qual es va publicar al DOGC
núm. 5114, de 18.4.2008. El 16 de maig de 2008 es va reunir, a la seu del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya, el jurat dels V Premis El CAC a l’escola i van emetre
el seu veredicte.
Per tot el que s’ha exposat, i de conformitat amb el que estableix la base setena
de la convocatòria dels premis,
RESOLC:
Donar publicitat al veredicte emès pel jurat dels V Premis El CAC a l’escola que
igura en l’annex d’aquesta Resolució.
Barcelona, 2 de juny de 2008
JOSEP MARIA CARBONELL I ABELLÓ
President
ANNEX
CATEGORIA A: CENTRES EDUCATIUS

Educació infantil i primària-1r cicle
1r premi: CEIP Puig d’Arques. “La televisió. Fem un concurs”
2n premi: CEIP Rocafonda. “Aprenem a partir d’un anunci”
3r premi: CEIP Labandària. “Infolabandària”
Educació primària-cicle mitjà i cicle superior
1r premi: CEIP Josep Pallach. “El telenotícies”
2n premi: CEIP Dolors Monserdà-Santapau. “Mirar i pensar davant la tele”
3r premi: CEIP Josep Dalmau i Carles. “La publicitat dins el context del
PECA”
Educació secundària obligatòria-1r cicle
1r premi: IES Carles Vallbona. “L’opinió de l’alumnat sobre premsa i TV com a
fonts d’informació”
2n premi: desert
3r premi: SES Teià. “El món des d’una inestra”
Educació secundària obligatòria-2n cicle
Es declara deserta la categoria.
Educació secundària postobligatòria
1r premi: Aina Soler Nogués (IES Castell d’Estela). “Anàlisis de diferents anuncis
de colònia i realització d’un espot publicitari”
2n premi: Clàudia Nogués Pérez (IES Celestí Bellera). “Mitjans de comunicació
i esport”
3r premi: Clara Fontdevila i Puig (IES Pius Font i Quer). “De Disney a Les tres
bessones”
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CATEGORIA B: PROFESSORAT

1r premi: Magda Blanes Orts (CEIP La Farigola del Clot). “Avaluació de la
competència en comunicació audiovisual en inalitzar primària. Instruments i
validació”
2n premi: Mercè Sanuy Burgués (IES Puig de la Creu). “Literatura catalana i
cinema. Proposta educativa d’incorporació en l’educació secundària de l’educació
audiovisual”
(08.151.106)
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