COMUNICAT DE PREMSA
El dimecres 16 de juny s’ha celebrat el lliurament de premis del 1er Concurs Cap France a
l´Institut Francès de Barcelona.
La cerimònia ha comptat amb prop de 200 professors de Francès i alumnes catalans, i amb
la presència de Carles Martínez Quiroga, Director General de Planificació i Entorn del
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, d’Alain Sarragosse, Servei de
Cooperació Lingüística i Educativa de l’Ambaixada de França, de Dominique Maulin,
Directora Adjunta d´ATOUT FRANCE a Espanya i de Fanny Dombre Coste, Adjunta de
l’Alcalde de Montpellier, Presidenta de l’Oficina de Turisme i Consellera Regional de
Languedoc-Roussillon.
El concurs Cap France, destinat als alumnes catalans, ha estat organitzat per ATOUT FRANCE,
Agencia de Desenvolupament Turístic de França amb la collaboració del Servei d’Educació
de la Generalitat de Catalunya i el Servei de Cooperació Lingüística i Educativa de
l’Ambaixada de França, i també amb la collaboració de l’Oficina de Turisme de
Montpellier, el Comitè Departamental de Turisme de l´Hérault i de Rail Europa.

Es poden veure alguns vídeos inventius i variats a la web de www.capfrance.es: Montpellier
dibuixat a llapis apareix dins d’unes bombolles de sabó; una cançó sobre la ciutat
composada i cantada mentre van passant algunes fotografies de monuments; una postal
de Montpellier, una petita joia d’animació feta de plastilina però que el jurat ha penalitzat
perquè no respectava el límit de temps que era d’un minut.
Una creativitat i una qualitat reconeguda pels organitzadors que han avaluat el treball dels
1127 estudiants catalans, especialment els 110 vídeos que s’han realitzat. Ells també han
participat en la difícil tasca de triar els guanyadors però gràcies a les votacions dels
internautes (més de 17 000 votacions!) i al jurat, s’han pogut escollir els dos equips
guanyadors que han rebut els seus premis sobre l’escenari de la sala d’actes de l’Institut
Francès:
-

NIVELL ESO: equip “Les tôktôk express” (4r d’ESO), de l´INS ELS ALFACS - Sant Carles de
la Ràpita. Alumnes de l’equip: Manel Añó, Ariadna González, Ivan Gasparín, Marta
Reverter, Youssef Zaoui. Professora: Assumpció Chermés.

-

NIVELL BATXILLERAT: equip “À tour de rôle” (1ER de batxillerat), de l´INS Joan Brudieu La Seu d'Urgell. Alumnes de l’equip: Cèlia Garriga, Clàudia Bardia, Anna Sánchez.
Professora: Anna Alós Miranda.

Els vuit alumnes guanyadors s’han endut una estada a Montpellier del 18 al 22 de juliol
(viatge en tren inclòs, allotjament, activitats i curset de llengua), oferta per l’Accent Français i
LSF, escoles collaboradores de l’Oficina de Turisme, transport per Rail Europa. Els seus
professors han guanyat cadascun una estada de formació a Montpellier del 11 al 24 de juliol
(allotjament, curs de formació i viatge en tren inclosos), oferta per la Generalitat. Els 1127
alumnes participants, com a premi de consolació, rebran un accés a un curs de francès en
modalitat e-learning especialment concebut en el marc d’aquest concurs, a càrrec de
l’Ambaixada de França i dut a terme pel ACB-SESAME, escola collaboradora a Montpellier.
Tant els organitzadors com els participants han fet un balanç molt positiu i satisfactori
d’aquest concurs i han manifestat el desig que es torni a organitzar l’any vinent!

Per a saber-ne més:

www.capfrance.es
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