L’esforç té recompensa.
L’alcalde i la regidora
d’Educació, Gemma Guàrdia, amb els joves que han
guanyat la 8a edició dels
Premis de Recerca en les
diverses modalitats
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Els guardons distingeixen els treballs que
prepara l’alumnat quan finalitza batxillerat
El 25 d’abril, l’alcalde, Antoni Poveda, va lliurar els premis dels
Treballs de Recerca, pas indispensable per poder assolir el batxillerat. 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.
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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 Universitat 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 coneixement històric i geogràfic de Catalunya. El premi porta
el nom d’una de les fundadores d’El Brot.
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