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LA CIUTAT

Un treball sobre
Puig i Gairalt rep
el premi Ciutat

El Consell de
nois i noies
es renova

Jornades Científiques i Tecnològiques
nible, fet pel grup de quart d’ESO
de l’IES Joan Miró, amb la tutoria
de José Manuel Navarro, Joan
García, José Pacheco i Teresa Alegre; Franquisme. Històries de la

El jurat ha concedit set
premis i quinze mencions
d’honor a treballs
d’investigació, i altres
guardons als centres
Mercè Rodoreda, Bisbe
Berenguer i Sant Jaume
vida quotidiana, de Raquel Álvarez, Sonia Gómez, Laura Huerga,
Alberto López, Daniel Mosegui i
Joaquim Navio, amb la tutora Milagros Banegas, del Margarida Xirgu; Serra alternativa de sobretaula, de Miguel A. Gómez i el tutor Pablo Guzmán, de l’IES Llobregat; Estudi dels harmònics en
diferents notes de guitarra, de
Glòria Maria de la Rosa i el tutor

GABRIEL CAZADO

El treball Ramon Puig i Gairalt: la tipologia de sus viviendas en L’Hospitalet, realitzat per Olga Montiel Martín, alumna de l’IES Mercè
Rodoreda amb la tutoria de
la professora Concha Figuero, va ser la investigació premiada a la categoria Ciutat,
en el marc de les cinquenes
Jornades Científiques i Tecnològiques de L’Hospitalet.
També l’IES Mercè Rodoreda ha estat guardonat amb el
premi de la categoria de Centres
Educatius per haver estat una de
les escoles en les quals els alumnes ha obtingut més premis i
mencions d’honor.
Les Jornades Científiques i
Tecnològiques estan organitzades
per l’Ajuntament amb el suport
de la comunitat educativa de
L’Hospitalet. Cada premi està dotat amb 450 euros, llevat del de
Centres Educatius, que ho està
amb 600 euros.
La resta de treballs premiats
enguany ha estat: Disseny i construcció d’un hivernacle soste-
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La directora del Mercè Rodoreda recull el guardó

Joaquim Muñoz, de l’IES Mercè
Rodoreda; Una visión del aprendizaje a través del arte, d’Alba
Villena Torres i la tutora Concha
Figuero, del Mercè Rodoreda, i La

conducta sexual de l@s alumn@s del Tecla Sala, realitzat per
Sandra Mas i Mireia Moñino, i la
direcció del tutor Xavier Valbuena, del Centre Tecla Sala. # C. G .

El Consell de Nois i
Noies ha finalitzat la
seva feina. L’any vinent,
quaranta alumnes de
vint centres de la ciutat,
deu més que aquest
exercici, prendran el relleu i participaran en una
experiència que apropa
els estudiants a la realitat social, urbanística,
cultural i institucional de
la seva ciutat.
L’avaluació que el
Consell de Nois i Noies
va fer l’última sessió plenària va ser positiva, especialment pel que fa al
projecte d’estudi i als
suggeriments de com
ha de ser la remodelació
d’espais com el de la
plaça d’Ibèria, un punt
de vista que ara estudien
els tècnics que dirigeixen el projecte.
Els participants en el
Consell han treballat
també en el projecte Camí escolar segur, en el
marc del Pla integral de
Collblanc-la Torrassa,
en una enquesta sobre
immigració feta a 800
alumnes, i duen a terme
un programa setmanal a
Ràdio L’Hospitalet.

