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Les jornades científiques
reconeixen 12 treballs
Un total de 12 treballs de recer
ca d’estudiants de secundària
de la ciutat han estat premiats
en la vuitena edició de les Jornades Científiques i Tecnològi
ques. En l’àmbit de Ciutat, el primer premi ha estat per al tre
ball L’IPC al barri de Santa Eulà
lia, de Clara Gallego, de l’IES
Llobregat.
Entre els altres premiats ha des
tacat la recerca realitzada per Ester
Romero, de l’IES Santa Eulàlia, titula
da La llibertat d’expressió durant la
transició espanyola. El treball parla
de l’empresonament del periodista
Huertas Clavería i s’acompanya amb
una entrevista a aquest personatge.
Aquesta recerca s’ha endut el premi
de l‘àmbit social.
Pel que fa a la resta de guardo
nats, en l’àmbit experimental el premi ha estat per a Sandra Martín, de
l’Escola Sant Jaume amb el treball Es
tudi de la penicil·lina: de fong a an
tibiòtic. Bàrbara Vives ha aconseguit
el premi de l’àmbit d’expressió amb
Il·lusions compartides. Desenvolu
pament i aprenentatge d’un nen
amb pluridiscapacitat adquirida. En

l’àmbit de l’Agenda 21, el guardó ha
estat per Anàlisi de les mesures cor
rectores de la contaminació acús
tica de la Granvia, de Laura García,
del Pare Enric d’Ossó.
n Baixa participació de l’ESO
Tots aquests premis correspo
nen a batxillerat. Les jornades cien
tífiques també estan obertes a es
tudiants d’ESO i de cicles formatius,
si bé sempre es presenten pocs
treballs d’aquests nivells. Enguany
no hi ha hagut representació d’FP i
només s’ha presentat un treball de
l’ESO que ha aconseguit el premi
de l’àmbit social. Es tracta de la recerca Camins que conflueixen a L’Hospitalet: historia de dues famílies, realitzat per Marc Abella i Albert Bae
nas, de l’IES Mercè Rodoreda.
Precisament ha estat el Mercè
Rodoreda qui s’ha emportat el pre
mi al millor centre. Aquest guardó
reconeix els centres que aporten
més treballs i de més qualitat i que
fan un esforç per continuar any dar
rere any presentant treballs.
Enguany han concorregut un to-
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Francesc Bardella penja el certificat rebut pel seu centre

L’IES Provençana
aconsegueix l’ISO
Garanteix la qualitat de la gestió
L’IES Provençana ha aconseguit
el cer tificat de qualitat ISO
9001. Aquest centre que impar
teix formació professional, fa
tres anys que treballa per acon
seguir el nivell de qualitat en el
sistema de gestió i l’avaluació
contínua que imposa aquesta
norma internacional.
Segons el coordinador peda
gògic del centre, Francesc Bar
della, la qualitat de la gestió es manifesta en qüestions com “tenir doc umentat el que es fa al centre.
Així es pot fer un transvasament
fàcil de la informació d’un professor
a l’altre. També ens preocupem per
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fer avaluació contínua i per reorientar
la nostra gestió segons l’opinió i els
suggeriments que obtenim de les
enquestes a l’alumnat, al professorat i a les empreses”. Segons Fran
cesc Bartella, els resultats de les enquestes demostren que hi ha un
molt elevat grau de satisfacció entre
alumnes i professors.
L’IES Provençana ofereix cicles
formatius de grau mitjà i superior
en els àmbits d’edificació, química,
administratiu, comerç i informàtica.
Compta amb 25 grups, entre matí i
tarda, i amb uns 600 alumnes.
Anteriorment també havia acon
seguit l’ISO l’IES Llobregat. # n . t.

tal de 45 treballs; 27 han estat selec
cionats i 12 premiats. Una novetat
ha estat la incorporació de dos nous
àmbits: Agenda 21 i igualtat de gè
nere (que ha quedat desert).
Per àmbits, socials i experimen
tal són els que compten amb més
treballs. En aquesta edició els més
nombrosos han estat els de ciències
(18 treballs). Segons el president
del jurat, Antoni Domínguez, “ha bai
xat una mica la participació i s’ha no
tat també una davallada en el nivell
de les recerques, si bé és cert que
alguns dels premiats són treballs
molt bons”. Per a Domínguez, és un
fet que les jornades estan plena
ment consolidades a la ciutat i que
funcionen per promoure la recerca
entre els estudiants de secundària.
# n . toril
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Un estudi sobre l’IPC a Santa Eulàlia guanya l’àmbit de Ciutat

Estel Romero durant la presentació del seu treball
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