
 

 

ACTA DEL IX PREMI MESTRE ARABÍ DE NARRATIVA ESCOLAR 

Al centre de cultura “es Rafal”, essent les 10,00 h, de dia 16 de juny de 2021, es reuneix 

el jurat del IX PREMI MESTRE ARABÍ DE NARRATIVA ESCOLAR, integrat pel Sr. Gabriel 

Crespí “Varet” i el Sr. Nofre Riera, mestres d’educació primària (jubilats), i per J. 

Francesc Cantallops, tècnic de l’Ajuntament de sa Pobla, que actua com a secretari, 

amb veu però sense vot. 

La participació al concurs ha estat de 744 alumnes corresponents a 53 aules dels 

centres escolars de sa Pobla, 6 responsables dels centres al concurs: del CEIP Nou, 

Sant Francesc d’Assís, Son Basca, Tresorer Cladera, Vialfàs i Cepa sa Pobla, i 60 

mestres d’aquests mateixos centres educatius. 

Després dels processos de selecció de cada centre escolar, s’han presentat al concurs 

295 treballs, dels quals, per categories, 110 treballs corresponen a infantil, 162 al 

primer cicle de primària, 49 al segon cicle de primària, 58 al tercer cicle de primària, 11 

a ESO i 5 a batxillerat-CIFP-CEPA. 

Un cop llegides totes les propostes presentades i, després de les oportunes 

deliberacions, el jurat, per unanimitat, decideix atorgar els premis següents: 

Infantil: 

1r. premi a l’obra titulada “Jeloc Joms”, presentada per Sion Oliver Ballester, del curs 

5è C,  del CEIP Son Basca. 

2n. premi a l’obra titulada “La papallona gegant”, presentada per Dieynaba Gadio, del 

curs 5è del CEIP Nou. 

Menció especial per a l’obra “Els peixos”, presentada per Marwa Bounaouara, del curs 

6è D, del CEIP Tresorer Cladera. 

Primer cicle de primària: 

1r. premi a l’obra titulada “Na Lila i na Taca”, presentada per Aina Moret Simó, del curs 

2n A, del CEIP Vialfàs. 

2n. premi a l’obra titulada “Un bon dimoni”, presentada per Francesc Serra Gost, del 

curs 1r. del CEIP Sant Francesc d’Assís. 

Segon cicle de primària: 

1r. premi a l’obra titulada “Un llarg recorregut”, presentada per Lidia Alzina Cladera, del 

curs 4t C, del CEIP Son Basca. 



2n. premi a l’obra titulada “L'ànnera i la seva amiga”, presentada per Margalida Bibiloni 

Torrens, del curs 4t del col·legi Sant Francesc d’Assís. 

Tercer cicle de primària: 

1r. premi a l’obra titulada “El mestre nou”, presentada per Llorenç Vives, del curs 5è. del 

col·legi Sant Francesc d’Assís. 

2n. premi a l’obra titulada “Una darrera oportunitat”, presentada per Carlota Muñoz 

Guardia, del curs 5è C del CEIP Son Basca. 

Menció especial per a l’obra “El viatge de na Zoraida”, presentada per Fatima Aissaoui, 

del curs 6è B del CEIP Son Basca. 

ESO: 

1r. premi a l’obra titulada “La bruixa i jo”, presentada per Issa Bonilla Shütt, del curs 1r. 

del col·legi Sant Francesc d’Assís. 

2n. premi a l’obra titulada “Un viatge inesperat”, presentada per Agueda Martínez 

Alomar, del curs 3r. del col·legi Sant Francesc d’Assís. 

Menció especial a l’obra “Irresponsabilitat”, presentada per Josep Antoni Amengual 

Morey, del curs 4t del col·legi Sant Francesc d’Assís. 

Batxillerat-CIFP-CEPA: 

1r. premi a l’obra titulada “Memòries analògiques”, presentada per Sara Bonnín Beteta, 

del curs Català C del CEPA de sa Pobla. 

2n. premi a l’obra titulada “Un heroi de veritat”, presentada per Maria Esperança 

Cantallops Cantallops, del Club de Lectura del CEPA de sa Pobla. 

La reunió s’aixeca a les 10 h, de la qual, com a secretari, estenc la present acta. 

Sa Pobla, 18 de juny de 2021 

 

 


