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Un estímul per a la investigació
L’IES Santa Eulàlia rep el premi dels centres educatius de la ciutat amb vuit treballs finalistes

A més dels guardons en
cadascun dels àmbits, el
de cicles formatius i el
dels centres, s’han
atorgat un total de tretze
mencions d’honor entre
les diferents categories
passada edició va rebre el guardó dels centres, és l’IES Mercè
Rodoreda, amb sis treballs a la final. Enguany s’ha endut dos premis: el de l’àmbit de ciutat, amb
el treball LA FARGA. De fàbrica a
equipaments per a la ciutat, de

La quarta edició de les
jornades ha registrat la
màxima participació

L’apunt

amb 78 treballs presentats dels quals 39 van
passar a la final. El tinent
d’alcalde d’Educació i
Cultura en funcions,
Joan Francesc Marco, va
destacar l’augment de la
participació –el primer
any van presentar-se 37
treballs– i la importància de celebrar un acte
públic amb l’objectiu
“d’implicar la societat en
l’educació dels nois i
noies, que no és exclusiva de les famílies i les
escoles”.
Segons va dir la regidora delegada d’Educació en funcions, Montserrat Company, també
es preten “dinamitzar la
investigació en els centres d’ESO, batxillerat i
cicles formatius i fer pública la tasca dels centres i del professorat”.

GABRIEL CAZADO

Els premis de les Quartes
Jornades Científiques i Tecnològiques han estat força
repartits. El guardó dels centres educatius se l’ha endut
l’IES Santa Eulàlia, amb vuit
treballs seleccionats per a la
final. Els seus alumnes han
rebut el premi en l’àmbit
d’expressió i dues mencions
d’honor.
Un altre dels centres que
també ha destacat pel nombre
de treballs seleccionats, que la
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Joan Francesc Marco i Montserrat Company fan lliurament dels premis

Marta Batet, i el de l’àmbit social
amb Dones de L’Hospitalet. Del
moviment antifranquista al feminisme (1960-1979), de M. del Mar
Velasco, qui ha expressat la seva
satisfacció perquè “el premi és
un reconeixement públic a l’es-

forç realitzat”. En l’àmbit experimental, Computación molecular y
sus aplicaciones en la criptografía
moderna, de l’alumne de l’IES Torras i Bages Sergi Ruiz, i en el d’expressió, l’alumna de l’IES Santa
Eulàlia¡ Mónica Marro, amb Una

lengua detenida en el tiempo,
han estat els guanyadors.
Finalment, pel que fa als cicles
formatius, els guardonats han estat Joan Josep i Raúl Ortega de
l’IES Llobregat, autors de Mordassa rotacional 3D. # E. S .

