Els premiats

L’alcalde, Antoni Poveda, amb els premiats i finalistes d’aquesta
edició, i amb algunes de les persones que formaven part del jurat

Premis per reconèixer
l’esforç i el treball
L’alumnat de segon de batxillerat participa en la
7a edició dels Premis dels Treballs de Recerca

L

‘Àrea de Serveis a la Persona va acollir, un any més, l’acte de
lliurament dels Premis dels Treballs de Recerca de l’alumnat
de segon de batxillerat en què han participat joves dels instituts Jaume Salvador i Pedrol, Francesc Ferrer i Guàrdia i l’Ateneu
Instructiu. Aquest guardons volen reconèixer públicament el treball i la feina que fa l’alumnat de segon de batxillerat en la preparació del seu treball de recerca, feina indispensable per aprovar
aquest curs. Els premiats (a la columna de la dreta, el palmarès)
reben un incentiu econòmic simbòlic: el primer classificat, 400 euros, el segon, 200 euros i l’accèssit, 100 euros. Un dels guardonats,
Astyr Doncel, ha estat finalista recentment en els Premis de Treballs de Recerca de la Universitat Pompeu i Fabra.

Àmbit ciutat
1r premi, Pedagogia de
la vida i la mort en una
escola de Sant Joan Despí
, d’Eva Gil (Institut Franc
esc
Ferrer i Guàrdia) · 2n, Un
a aproximació al fracàs
escolar: estudi de la situació
en un institut de Sant Joa
n
Despí, de Guillem Amatl
ler, (F. Ferrer i Guàrdia)
Àmbit científic i tecno
lògic
1r premi, Estudi de la pla
taforma de software
Android amb el desenvo
lupament d’una aplicació
,
d’Astyr Doncel, (F. Ferre
r i Guàrdia) · 2n, Per qu
è
protegir-nos del sol?, de
Marina Bujalance (CC At
eneu Instructiu)
Àmbit ciències socials,
arts i
humanitats
1r premi, Després de la
tempesta. Documentació
i creació d’una novel·la
històrica, d’Esther Quera
lta (Institut Jaume Salva
dor i Pedrol) · 2n, El relat
d’amor romàntic en les
pel·lícules d’Hollywood
des
dels anys 40 fins a l’actu
alitat, de Carlota Beltra
nd
(F. Ferrer i Guàrdia) · Ac
cèssit, “Mom, dad: I’m
ga
y!”.
A survey on teenagers co
ming out of the closet, de
Laura Ceña (F. Ferrer i Gu
àrdia).

Matrícula a les escoles bressol públiques
Les escoles bressol públiques ja estan immerses
en el procés de matriculació del curs 20122013. Si l’11 de maig va finalitzar el termini
de presentació de les sol·licituds, el procés
s’acabarà el 22 de juny amb la matriculació.
A Sant Joan Despí hi ha més de mig miler de
places d’aquest tipus distribuïdes en les EBM
Sol Solet, El Gegant del Pi i El Timbal, a més
de la Pomera, gestionada per la Generalitat.

Publicació de llistes baremades: 21 de maig
Termini de reclamacions: 23, 24 i 25 de maig
Publicació de llistes amb número assignat per al sorteig
i quadre de vacants: 29 de maig
Sorteig per determinar ordenació de sol·licituds: 7 de juny
Publicació d’alumnes admesos: 14 de juny
Matrícula: del 18 al 22 de juny
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