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Premis a la recerca
15 treballs participen en la novena edició dels 
Premis dels Treballs de Recerca de batxillerat 

Reconeixement a l’esforç dels estudiants

Busca el tresor del Consell dels Infants
Els nois i les noies del Consell dels Infants ens proposen un divertit joc 
que, a través de les noves tecnologies, ens ha de permetre trobar un ‘tre-
sor’ que han amagat al parc de la Fontsanta. A través de l’aplicatiu geo-
caching.com (en què participen milions de persones arreu del món) si 
introduïm la frase El tresor de la Fontsanta ens donarà les coordenades 
GPS per poder localitzar aquest tresor. Un cop heu descobert el tresor 
heu de fer-vos una foto amb ell i, sense desvetllar l’amagatall, retornar-
lo al seu lloc i enviar-la al correu sjdconsellinfants@gmail.com. També 
podeu participar en la proposta que us fa el Consell dels Infants per 
donar idees en el procés participatiu Sant Joan Despí 2025 en què els 
nois i nois del Consell també han aportat la seva opinió.

El 2 d’abril, es van lliurar els guardons de la 9a edició dels Premis 
dels Treballs de Recerca que l’Ajuntament atorga a l’alumnat de se-
gon de batxillerat. Aquests estudiants han de presentar un exhaus-
tiu treball per poder superar els estudis de batxillerat. Aquest cer-
tamen va néixer amb l’objectiu de fer un reconeixement públic a 
la tasca que realitza aquest alumnat, una feina que, paral·lelament 
als seus estudis, han de fer durant el curs. En total han participat 
15 treballs dels instituts Jaume Salvador i Pedrol, Francesc Ferrer i 
Guàrdia i l’Ateneu Instructiu. Els primers premiats de cada àmbit 
reben una dotació econòmica de 400 euros, els segons 200, i l’únic 
accèssit que s’ha concedit aquest any, 150 euros.

Els premiats i les premiades

Àmbit CIUTAT
1r premi, Andrea Rodríguez Calderón, amb L’evolució urbanísti-
ca de Sant Joan Despí: dels inicis als ajuntaments democràtics. El 

barri de les Planes (IES Jaume Salvador i Pedrol) • 2n premi, Laia 
Raventós Llopart, amb Influència de les tecnologies sobre els estudis 
de nens de 6è de primària a Sant Joan Despí (IES Francesc Ferrer i 

Guàrdia)

Àmbit CIENTÍFIC TECNOLÒGIC
1r premi, Sergi Sánchez Deutsch, amb La força dels pedals. Electri-
citat a partir d’una bicicleta (Ateneu Instructiu) • 2n premi, Álvaro 

González Gudiño, amb L’ordre dins del caos (Ateneu Instructiu)

Àmbit CIÈNCIES SOCIALS, ARTS I HUMANITATS
1r premi, Júlia Vernet Gaudes, Cos i ment, 360º (Jaume Salvador i 
Pedrol) • 2 n premi  Natàlia Ceballos Muñoz, amb Les dones: nines 

de la publicitat. La imatge de la dona a la publicitat (Ateneu Ins-
tructiu) • Accèssit, Marta Carbonero Moreno, amb Los monólogos 
son cosa de ell@s: Análisis lingüístico del discurso de las monologuis-

tas (Jaume Salvador i Pedrol)

Visites escolars a l’Ajuntament

Roser Capdevila

Centre Obert, un curs ple de reptes
Una trentena de nois i noies participen en els projectes Avança i Temps Lliure • 
Reconeixement a la feina dels participants en el projecte (Re) Imagina’t: Fem un 

espot no sexista de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació

Ateneu Instructiu

Molta feina. El Centre Obert ha viscut un intens primer semes-
tre de curs. D’una banda, i gràcies a una major flexibilitat en 
els dies d’assistència, la participació en el projecte Temps Lliure 
ha estat més alta (al Centre també es desenvolupa el projecte 
Avança). En total, una trentena de joves han participat en els 
dos projectes.

Espots no sexistes, entre els millors de Catalunya
A més de les tasques habituals enguany han tornat a participar 
en el projecte (Re) Imagina’t: Fem un esport no sexista que pro-
mou l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunica-
ció. L’Observatori ha convocat un concurs per a la realització 
d’un espot al qual s’han presentat 160 treballs d’arreu de Cata-
lunya, el segon millor va ser un dels elaborats al Centre Obert. El Centre Obert va fer una jornada de portes obertes el 27 de març

Un servei de suport per als estudiants i joves de Sant Joan Despí

El tresor està amagat al parc de la Fontsanta


