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Els guardons distingeixen els treballs que 
prepara l’alumnat quan finalitza batxillerat

Treballs de recerca 
excel·lents

8a edició dels Premis de Recerca

Premi M. Antònia Figuerola. També a finals d’abril, el 
dia 26, es va lliurar aquest guardó a Joan Pubill Brugues, 
estudiant de tercer de graduat en història de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, pel treball La coexistència 
entre cristians i jueus a Girona en els segles XII-XV. Una 
aproximació a les causes de la separació, de l’aïllament i de 
l’expulsió. Apunts per un conflicte europeu. Aquest premi 
està organitzat per la Fundació Pedagògica El Brot amb 
l’objectiu d’impulsar iniciatives que aprofundeixen en el co-
neixement històric i geogràfic de Catalunya. El premi porta 
el nom d’una de les fundadores d’El Brot.

L’escola Roser Capdevila participa en un programa que promou la innovació a 
través de l’aliança amb una institució de refèrencia, en aquest cas TV3

Aliats a favor de l’èxit educatiu

L’escola Roser Capdevila comptarà 
amb un aliat d’excepció, TV3, per 
desenvolupar el projecte Magnet. 

Aliances per a l’èxit educatiu que impul-
sa la Fundació Bofill i el Departament 
d’Ensenyament amb institucions cul-
turals i científiques de referència per 
desenvolupar un projecte educatiu in-
novador i de qualitat a diferents centres 
educatius. Una experiència pilot que es 
farà realitat en els propers quatre anys i 
que com explica el director de l’escola, 
Jordi de Diego, “significarà un pla de 
millora i innovació metodològic que 
en el cas de la nostra escola lligarà el 
llenguatge audiovisual al currículum. 
La comunicació audiovisual serà la 
nostra eina de treball”. L’escola ha estat 
escollida per participar en aquest pro-
jecte, entre d’altres motius, pel potencial 
que representa “un claustre de mestres, 
un equip disposat a innovar, a millorar 
i, sobretot, compromès amb la realitat 
del barri”, continua de Diego. És precisa-
ment aquesta aliança amb una institució 
com TV3 la que donarà empenta i il·lusió 
a una nova manera d’ensenyar en què 
tothom hi estarà implicat.

Prova pilot amb la Fundació Bofill i Televisió de Catalunya

En la imatge, dos alumnes de l’escola aprenen a utilitzar una càmera 

Grups per a pares i mares amb fills i filles de 3 a 6 anysTallers terapèutics amb famílies
18 famílies amb infants de 0 a 3 anys participen setmanalment en uns tallers terapèu-

tics grupals que organitza Càritas i dinamitzats per una professional. Es tracta d’una 
iniciativa vinculada al projecte Proinfància, finançat per la Caixa, que proporciona a 

aquestes  famílies un ajut econòmic per comprar productes d’alimentació  i higíene 
infantil durant sis mesos. L’entitat ha engegat aquest projecte, en col·laboració amb el 
departament d’Acció Social, després d’observar que molts dels seus usuaris i usuàries 
presentaven dificultats en les relacions en l’àmbit familiar provocant conflictes emo-

cionals. Amb aquest treball grupal es vol afavorir un espai on les famílies compartei-
xen vivències i reflexions que, juntament amb les aportacions de la dinamitzadora, els 

serveixen per  ampliar els seus recursos alhora d’afrontar els conflictes familiars.

Els treballs premiats
Àmbit ciutat1r premi, Estudi de viabilitat de l’arquitectura bioclimàtica a Sant Joan Despí, de David Fernández Domínguez (institut Francesc Ferrer i Guàrdia)

Àmbit ciències socials, arts i humanitats1r premi, L’adopció i la recerca dels orígens en els nens adop-tats, d’Helena Martos Monge (institut F. Ferrer i Guàrdia); 2n premi, La bombolla immobiliària espanyola. L’economia del totxo, d’Imanol Insausti Aguilar (Ateneu Instructiu) i accèssit, Shakespeare entre nosaltres, d’Irene Miràs Guillén (institut Jaume Salvador i Pedrol).

Àmbit científic i tecnològic1r premi, L’estació de mesura, de Saúl González Peón (institut J. Salvador i Pedrol) i 2n premi, Els additius alimentaris en carns i embotits, de Cintia Gañan Salazar (institut F. Ferrer i Guàrdia).

Accèssit en anglèsSucces, education and student life, de Sandra Delgado Pastor (institut F. Ferrer i Guàrdia)

El 25 d’abril, l’alcalde, Antoni Poveda, va lliurar els premis dels 
Treballs de Recerca, pas indispensable per poder assolir el ba-
txillerat. Aquests guardons van néixer per reconèixer la feina 
realitzada per alumnes que estudien a Sant Joan Despí. A més 
del reconeixement, suposen un premi en metàl·lic per al primer 
classificat de 400 euros, de 200 euros per al segon i d’un val de 
150 euros per gastar en material escolar en el cas dels accèssits.

L’esforç té recompensa. 
L’alcalde i la regidora 

d’Educació, Gemma Guàr-
dia, amb els joves que han 

guanyat la 8a edició dels 
Premis de Recerca en les 

diverses modalitats

Aquesta metodologia ja ha co-
mençat a revolucionar l’escola. Amb 
l’assessorament de professionals de Te-
levisió de Catalunya, professorat i alum-
nat ja estan adquirint diferents coneixe-
ments relacionats amb el món televisiu 
“estan aprenent a gravar, a utilitzar el 
llenguatge... Hem iniciat experiències 
pilot com fer el telenotícies, presenta-

cions en suport audiovisual, etc., tot i 
que serà el proper curs quan tot el cen-
tre, de manera general, introduirà el 
programa a les aules comenta de Die-
go. El programa s’inspira en les magnet 
school americanes que es van crear als 
anys 60 amb l’objectiu de combatre la 
segregació racial i augmentar el compro-
mís de famílies, alumnes i professorat.


