Irene Bujalance,
millor nota de la selectivitat
als centres de Sant Joan
Despí , estudiarà el grau de
Conservació i Restauració

226 alumnes de Catalunya aconsegueixen una nota igual o superior al 9

“La clau és organitzar-se bé el temps”
Gairebé el 100% dels alumnes que han estudiat als centres de Sant Joan Despí han
aprovat la selectivitat • Irene Bujalance, amb un 9,10, la millor nota

E

nguany els resultats definitius de
les proves de la selectivitat s’han
fet esperar ja que es va haver de
repetir l’examen de matemàtiques. No
obstant aquest imprevist, pràcticament
la totalitat dels alumnes que han estudiat als centres de secundària de Sant
Joan Despí, els instituts Jaume Salvador
i Pedrol i Francesc Ferrer i Guàrdia, a
més de l’Ateneu Instructiu han aprovat
les PAU, 76 dels 77 que es van presentar.
Irene Bujalance, de l’institut Jaume

Salvador i Pedrol va obtenir una qualificació d’un 9,10 en la fase general, la
millor obtinguda entre l’alumnat que
ha estudiat a Sant Joan Despí. Ella i 225
alumnes més d’arreu de Catalunya van
estar distingits per la Generalitat per
haver aconseguit una nota igual o superior al 9. Bujalance, que ha estudiat el
batxillerat artístic i estudiarà un grau de
Conservació i Restauració a la Universitat de Barcelona, es va mostrar contenta
alhora que sorpresa: “no m’ho espera-

va, vaig sortir amb bones sensacions
però no pensava que trauria un 9,10.”
Confessa que el secret és no deixar-ho
tot per a l’últim dia “em vaig fer horaris
per dedicar temps a cada assignatura,
i després repassava”. Tot i que volia estudiar història finalment es va decantar
per Conservació i Restauració “una de
les meves passions és la pintura i també m’agrada la història, així que vaig
pensar que potser aquesta seria una
carrera ideal per a mi”.

Trobada amb famílies
amb infants adoptats

Nous grups de conversa en
anglès, alemany i francès

Inscripcions als nous grups de
mares i pares a l’Àrea

El Centre Mercè Rodoreda acull el 27
d’octubre una nova trobada de famílies amb infants adoptats, un espai
d’intercanvi d’experiències per a les
mares i pares que opten per l’adopció.
Per participar cal recollir una invitació
trucant al telèfon 93 480 60 01.

Des del 16 de setembre, els ciutadans
interessats a millorar el seu domini oral
de l’anglès, l’alemany i el francès ja es
poden matricular als grups de conversa
a l’Àrea de Serveis a la Persona. Aquests
grups, pensats per millorar la fluïdesa
oral, es van posar en marxa fa tres anys.

Els grups de formació, adreçat en
aquesta ocasió, als pares i mares amb
fills de 12 a 16 anys es faran el 15, 22 i
29 d’octubre, el 26 de novembre i el 3 de
desembre de 18 a 19.30 h. Inscripcions,
a l’Àrea de Serveis a la Persona fins a
l’11 d’octubre.
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