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Educació. Les Jornades Científiques i Tecnològiques premien els 10 millors treballs presentats pels alumnes d’ESO

Premis per a la il·lusió i per al futur
Estudiants de 12 centres de secundària de L’H
s’han enfrontat de nou al repte de la investigació.
Els millors han rebut ara la seva recompensa
Els premis de la 16a edició de les
Jornades Científiques i Tecnològiques han guardonat 10 dels 28 treballs seleccionats pel jurat. S’havien
presentat fins a 61 propostes en els
àmbits tècnic experimental, social,
d’expressió, de coneixement de ciutat i d’igualtat de gènere.
“Donar il·lusió als joves que lluiten pel seu futur”, deia l’encara en
aquell moment tinent d’alcalde en
funcions de l’Àrea de Serveis a les
Persones, Lluís Esteve, durant l’acte
de lliurament de premis a la Tecla
Sala, per definir-ne un dels reptes
del certamen. L’objectiu de les Jornades és fomentar la creativitat i la
curiositat de l’alumnat dels centres
de secundària de L’Hospitalet.
Entre els premiats es troba
Amanda Aranda, estudiant de batxillerat de l’Institut Santa Eulàlia
que ha presentat un treball sobre la
violència de gènere. “Volia entendre
què motiva una persona a fer un

acte tan deplorable, i veure quin
paper hi tenen les emocions”, va
explicar aquesta jove apassionada
de la psicologia.
Oriol Verdaguer, alumne de l’Institut Mercè Rodoreda, ha estat guardonat amb el premi de Ciutat. En
el seu treball ha analitzat els noms
dels carrers del Centre. “És un tema
que la gent desconeix i que ens pot
donar molta informació”. Oriol reconeix que li agrada molt la història,
per això va escollir aquest tema per
al seu treball. “M’ha interessat molt
veure com els noms dels carrers han
anat canviant segons els períodes
polítics”, explicava.
Tots dos han destacat el paper
fonamental dels seus tutors en els
treballs. “M’ha donat suport sempre,
m’ha guiat i ha respectat el meu
criteri quan he volgut sortir-me del
camí marcat”, comenta Amanda.
Oriol coincideix amb ella: “m’ha
ajudat a conduir el treball i m’ha

Foto de família dels guanyadors de les Jornades Científiques davant la Tecla Sala

proposat coses que podia fer”.
L’acte de lliurament incloïa una
conferència de Luis José Salazar,
investigador i estudiant colombià
de doctorat de l’Institut de Ciències

Fotòniques de Castelldefels, que
va explicar als joves l’aventura de la
investigació i la importància de divulgar la seva feina. “Aprenguin anglès”, va ser un dels seus consells. y

Lliurament dels premis
Si escaneges el codi QR
accediràs al vídeo de
Televisió de L’H sobre el
lliurament dels premis

S’acaba el curs: els alumnes de L’Hospitalet ens mostren la feina feta

Festa final de la Lliga dels llibres

Futurs emprenedors amb els seus productes

Exposició final del Consell de Nois i Noies

Taller de bicicletes de l’Agenda 21

La Lliga dels llibres Les cooperatives
torna al Milagros
escolars venen
Consarnau
els seus productes

Ca n’Arús tindrà
un equipament
per als joves

Tallers de medi
ambient per tancar
l’Agenda 21 escolar

Aquesta escola pública de Santa Eulàlia ha
guanyat un cop més el certamen per fomentar la lectura, ja que la final la van disputar els
dos grups del centre que s’hi presentaven. En
aquesta edició de la Lliga han participat 760
alumnes que han llegit 15 llibres. El certamen
es va tancar amb una festa a Can Sumarro. y

L’alcaldessa Núria Marín va anunciar durant
el darrer ple del Consell de Nois i Noies que
l’Ajuntament projecta fer un equipament per a
joves al nou edifici d’habitatges que s’aixeca al
costat de l’antiga masia del Centre. El consell
ha treballat sobre els drets humans i els horts
socials, entre altres projectes. y

Un centenar d’alumnes de la desena de centres educatius que compten amb Agenda 21
van tancar el curs a la Tecla Sala on van exposar alguns dels seus treballs i van fer tallers
mediambientals. Els alumnes han fet una màquina solar de fer crispetes, han après a reciclar residus i a mantenir la bicicleta. y

Set centres han estudiat aquest curs com ser
emprenedors i fer una cooperativa. A principis
de mes van posar a la venda els seus productes en diversos mercats. Hi han participat les
escoles Pompeu Fabra, Milagros Consarnau,
Bernat Desclot, Gornal i Provençana, i els instituts Bellvitge i Europa. y

