Dimarts, 15 de març de 2022

Estrena al canal Super3 i presentació a
l’ESMUC dels capítols d“Una mà de contes”,
sorgits dels projectes guanyadors dels Jocs
Florals Escolars de Catalunya 2021

A partir d'aquest dilluns 14, s’ha estrenat al canal Super3 els tres capítols d’”Una
mà de contes” que són una adaptació dels projectes guanyadors en la categoria de
conte audiovisual il·lustrat de la vuitena edició dels Jocs Florals Escolars de
Catalunya. Avui, dimarts 15 de març, l’Escola Superior de Música de Catalunya
(ESMUC) és l’escenari de la presentació i projecció d’aquests tres contes, ja que la
seva banda sonora ha estat creada per alumnat de l’ESMUC amb la col·laboració
de les escoles guanyadores.
A l’acte de presentació, que començarà a les 17.00 i es podrà seguir en directe per
streaming, hi assistiran Laia Servera, cap d’Infantils de TV3; Montserrat Payés, cap del

Servei de Currículum d’Infantil i Primària del Departament d'Educació de la Generalitat de
Catalunya, i Núria Sempere, directora general de l’Escola Superior de Música de
Catalunya (ESMUC). També hi seran presents l'alumnat de l’ESMUC que ha compost la
banda sonora dels contes en col·laboració amb les escoles guanyadores, així com els
dos artistes que han il·lustrat dos dels tres contes, Bernat Serrat i Daniel Jordà.
Els contes guanyadors, al canal Super3
Els tres contes que es poden veure des de dilluns al canal Super3 i avui a l’ESMUC van
ser seleccionats en la vuitena edició dels Jocs Florals Escolars de Catalunya, que van
tenir lloc l’any passat.
“Una closca especial”, presentat pels alumnes de 5è del cicle superior de l’Escola
Llevantí de Mar de Sant Antoni de Calonge, va ser el projecte guanyador en la categoria
de conte audiovisual il·lustrat. En la seva valoració, el jurat va destacar el bon fil narratiu
de la història, que reflexiona sobre la sostenibilitat, amb riquesa d’elements, una
successió de seqüències divertides i moltes veus implicades.
En l’edició del 2021 dels Jocs Florals Escolars de Catalunya, el jurat també va
seleccionar dues propostes més com a finalistes: “El misteri de la galàxia Bibliotecus”,
de l’Escola Mowgli d’Igualada, i “L’últim pastisset”, de l’Escola Llorenç Vallespí i Vidiella
de Benifallet.
Com en altres ocasions, “Una mà de contes” ha convertit aquestes propostes en nous
capítols del programa, que es podran veure en la programació habitual del canal Super3
a partir de dilluns que ve.
Una closca especial
El cranc ermità Marcià vivia tranquil dins la seva closca. Ningú no li havia explicat que
quan els ermitans es fan grans han de canviar de casa, i el pobre cranc, tot d’una, es va
trobar ben nu enmig del mar. Havia de buscar un casa per viure-hi, i mentre ho feia, va
topar amb tot d’animals marins que es lamentaven perquè arrossegaven un tros de
plàstic o deixalla humana. En Marcià els va ajudar tots a alliberar-se, i fent-ho va fer un
munt d’amics. Però deu haver aconseguit una casa?
L’últim pastisset (dimarts, 15 de març, a les 17.55)
La Flora està molt contenta perquè avui visita la seva àvia, que li fa uns pastissets de
cabell d’àngel deliciosos. El problema és que quan la Flora arriba, descobreix que l’àvia
no ha fet els pastissets perquè no té els ingredients. Decidida, la Flora va a buscar-los,
però a poc a poc s’adona que la contaminació està fent malbé el planeta i els camps ja
gairebé no poden donar aliments. Amb prou feines aconseguirà el que necessita per fer
un últim pastisset. La Flora està molt trista. Què podem fer per ajudar la natura? Però tot
d’una descobreix que encara hi som a temps.
El misteri de la galàxia Bibliotecus (dimecres, 16 de març, a les 17.55)
En Güido i la Rubi són dos germans robot que viatgen per la galàxia resolent misteris.

Aquest cop van a parar a la galàxia Bibliotecus i descobreixen que el planeta Libraris i el
planeta Litranius estan enfadats. En un, hi viuen totes les lletres desordenades i, en
l’altre, els llibres amb les pàgines en blanc. Però, què deu haver passat?, pensen en
Güido i la Rubi. Ho podran esbrinar?
La col·laboració amb l’ESMUC
Dirigits pel professor Arnau Bataller, els estudiants de l’ESMUC han fet les seves
pràctiques de curs creant una composició original per a cadascun dels contes finalistes
de l'edició 2021 dels Jocs Florals i que ara s’han convertit en nous capítols del programa
“Una mà de contes”.
Per a l'ocasió, els alumnes de les tres escoles creadores dels projectes guanyadors han
col·laborat amb els músics aportant-hi alguns suggeriments i material de creació pròpia:
alguns elements de paisatge sonor, breus motius musicals, la cançó de la seva escola…
Un cop elaborades les composicions musicals per a cadascun dels contes, els estudiants
de l’ESMUC van assistir a una sessió d'àudio per supervisar les barreges de so amb els
tècnics de Televisió de Catalunya.
super3.cat
super3.cat/unamadecontes
esmuc.cat/una-ma-de-contes-a-lesmuc/
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