L’alcalde, Antoni Poveda, i la regidora d’Educació, Gemma Guàrdia, amb els premiats i finalistes del Premis dels Treballs de Recerca de Batxillerat

Premi als millors treballs de recerca
Els guardons volen reconèixer la tasca de recerca dels estudiants de batxillerat

E

l 13 d’abril es van lliurar els guardons de la 10a edició dels Premis
dels Treballs de Recerca de batxillerat que es realitza entre l’alumnat de segon de batxillerat dels instituts. Aquests
premis van néixer per fer un reconeixement públic a la tasca de recerca que fan
aquests nois i noies. Els estudiants de segon de batxillerat han de fer aquest treball obligatori per poder superar aquests
estudis. Els primers classificats de cada
categoria van rebre un premi en metàl·lic
de 300 euros, i els segons, de 200 euros.
En total hi van participar 15 joves.

Àmbit Ciències Socials, Arts i Humanitats

Primer premi, Cristina Neira (Ateneu Instructiu) pel trebal
l Heroes without weapons, segon
premi, Clàudia Sacrest (Jaume Salvador i Pedrol) pel trebal
l Cossos amb ments de vidre (una
aproximació a l’anorèxia i la bulímia)

Àmbit Ciutat

Primer premi, Alícia Lozano (Ateneu Instructiu) pel trebal
l Anàlisi de la transparència i la
participació ciutadana a Sant Joan Despí, segon premi,
Àlex Izquierdo (institut Francesc
Ferrer i Guàrdia) pel treball Distribució i consum del gas
natural a Sant Joan Despí

Àmbit Científic Tecnològic

Primer premi, Paula Ortin (Jaume Salvador i Pedro
l) pel treball L’autòpsia, l’eina de
la veritat, segon premi, Joan Moya (Francesc Ferrer
i Guàrdia) pel treball Tecnologia
fototelemètrica

‘Camino a la escuela’ ha fet reflexionar a 800 escolars
Al voltant de 800 escolars van veure
al Teatre Mercè Rodoreda el documental Camino a la escuela, un film
basat en la història real de quatre
nens, Carlitos, Samuel, Jackson
i Zahira, que han d’enfrontar-se
a nombrosos perills cada dia per
arribar a l’escola. L’Ajuntament va fer
dues projeccions especials per als escolars (el dia 22 era oberta a tothom)
perquè els centres poguessin treballar
la vessant més pedagògica d’aquest
film. Carlos, Irene, Gabriel i Ismahan,
de l’escola Pau Casals, ens van explicar què els va semblar Camino a la
escuela i què van aprendre.

Carlos Aguilar. “He après
que la felicitat no la donen
les coses materials. Nosaltres
ho tenim més fàcil per anar a
l’escola i a vegades no volem
anar-hi. Ells, en canvi, tot i
que els costa, hi volen anar”.

Gabriel Baca. “He après
que tot i les dificultats,
que són moltes, aquests
nens volen aprendre. A mi
també m’agrada anar al
col·le, i penso que a partir
de la pel·li encara més”.

Irene Sánchez. “M’ha
agradat molt i no imaginava el que pot costar a
un infant anar al col·le en
altres indrets del món...
nosaltres ho tenim tan
fàcil! Els costa però hi van
contents”.

Ismahan Souri. “M’ha
semblat molt bona, hi ha
gent que no té tanta sort
com nosaltres. La història
de l’infant que té una
discapacitat m’ha recordat
els meus germans, a qui
m’agrada cuidar”.
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