
III Festival Internacional “LAS OTRAS MIRADAS”                                            
“BEGIRADAK ZINEMALDIA” 2017 
 
L’alumnat  de 6è de l’Escola Rafael Alberti ha guanyat el premi al millor 
curtmetratge realitzat per alumnes d’Educació Primària  
 
 

                                                                     
                                                                                                                           Fotograma de la pel·lícula “Mireia i Sula “ 
   
 

  
            Rosa Bailón i  Isabel Alonso recullen el guardó  
 

 
 

 

La pel·lícula  “Mireia i Sula” realitzada, dins 
el Projecte de Cinema en Curs,  pels 
alumnes de 6è de primària de l’escola Rafael 
Alberti de Badalona, ha  estat guardonada 
amb el premi al millor curtmetratge, categoria 
d’Educació Primària,     en el              
 III Festival Internacional de cine no 
professional de San Sebastián , “Begiradak 
Zinemaldia 2017” / “Las Otras Miradas” 

En la cloenda del Festival es va fer una 
única projecció  de les pel·lícules 
presentades. “Mireia i Sula” va ser 
l’escollida, la qual cosa es va rebre amb 
molta satisfacció per part de les mestres  
del centre, que s’havien desplaçat  per 
assistir a l’acte i  recollir  el premi en 
representació de tots i de totes les 
participants ( alumnat i cineasta) . 
 
Voldríem destacar  la importància 
d’aquests reconeixements, sobretot si 
tenim en compte que parlem d’una escola 
de complexitat alta, d’especial dificultat i 
amb un entorn socioeconòmic desfavorit , 
que malgrat tot demostra que  amb 
motivació , interès , iniciativa i amb ganes. 
Amb  moltes ganes de fer coses es poden 
superar tots aquests condicionants i 
aconseguir arribar al millor nivell . 
 
Ens congratula  que a l’escola, cada cop 
més, hi tinguin cabuda aquests tipus de 
projectes, que combinen la participació de 
diferents professionals  i que posen a 
l’alumne  en el pla de la vida real i 
quotidiana  
 
 
També agraïm el poder participar en  
aquests Festivals que  donen visibilitat i 
animen a continuar. Valorem aquests 
èxits perquè contribueixen a mantenir les 
expectatives ben altes i a confirmar-nos 
que anem per bon camí  en el que és la 
nostra missió : el desenvolupament tant 
acadèmic com personal de l’alumnat. 
 


