Lliurats els premis de literatura i dibuix del CVC
El concurs escolar, dedicat enguany a l’assetjament escolar
Palau de Forcalló. València, 21 de maig.- El concurs escolar de literatura i
dibuix que organitza cada any el Consell Valencià de Cultura, i dedicat en
esta XII edició a l’assetjament escolar, ha culminat hui al migdia amb el
lliurament dels premis en la Sala de Plens de la institució.
Santiago Grisolía ha presidit un acte multitudinari on han estat presents, a
banda dels premiats i de les seues famílies i de consellers de la institució,
molts membres de la comunitat educativa i representants de les Corts
Valencianes, entre els quals Fran Ferri, Síndic de Compromís, i Llum
Quiñonero, diputada de Podemos-Podem.
Els premis, en les dues modalitats, s’han concedit per a tots els cursos de
l’ESO i de Batxillerat i Cicles Formatius, però també als centres docents d’on
han eixit més treballs d’alumnes. A banda de la medalla commemorativa i
un diploma, han rebut la quantitat de 300, 400 i 500 euros els guanyadors
(tercer, segon i primer premi, respectivament), i 2.400 els centres escolars.
Els guanyadors dels primers premis en la modalitat de dibuix han sigut els
següents. En ESO, en 1r curs, Ángel Murcia, de l’IES Antonio Sequeros de
Los Montesinos. En 2n d’ESO, Ariadna Valdés, de l’IES Cap de l’Aljub de
Santa Pola. En 3r d’ESO, Daria Korneyko, de l’IES Los Alcores de San
Miguel de Salinas, i en 4t d’ESO Gabriel Camacho, de l’IES La Canyada.
En Batxillerat i Cicles Formatius, han recaigut, en 1r curs, en Ángela
Mínguez, de l’IES La Foia d’Ibi, i en 2n curs, en Laura Pilar Montero, de
l’IES Benlliure de València.
En la modalitat de literatura, en ESO, han guanyat, en 1r curs, Desiré Losada,
del col·legi Trafalgar de València. En 2n curs, Carla Albiñana, del col·legi
Nuestra Señora de la Seo de Xàtiva. En 3r curs, Àngela Monferrer, de l’IES

Vila-roja d’Almassora. I, en 4t curs, Javier Serrano, del col·legi María
Auxiliadora de Sueca.
En Batxillerat i Cicles Formatius, en 1r curs, el guanyador és Luis García, de
l’IES Albal. I en 2n curs, María Mayor, de l’IES El Armelar de Paterna.
En centres educatius, en dibuix d’ESO ha guanyat el Jaume I d’Ontinyent.
En Batxillerat, l’IES La Foia d’Ibi. En literatura, en ESO, el Sagrado
Corazón de Dénia, i en Batxillerat, el col·legi El Armelar de Paterna.
A la web de la institució es podran vore els dibuixos i treballs literaris
premiats.

