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Lliurament dels Premis dels 
Treballs de Recerca 

Aquests guardons, que premien el treball d’investigació de l’alumnat 
de batxillerat de la ciutat, posen en valor el seu esforç i dedicació

Àmbit Ciutat
Primer premi: Canviar la dieta o can-

viar de planeta. Anàlisi i proposta de mi-
llora dels menús escolars de Sant Joan 
Despí, de Sara Triay Beltrán. Segon 
premi: Arrels de les Planes, passat i 

present d'un poble, d’Arnau Ruiz Arias.

Àmbit Científic i Tecnològic
Primer premi: Addictes als ultrapro-

cessats?, d’Aleix Sastre Moreno. 
Segon premi: Smart Classroom, de 
Xènia Montagut Teixidó. Accèssit: 

Objectiu: el mar. Estudi etològic de tor-
tugues babaues residents al CRAM, de 

Cristina Molons Salarich. 

Àmbit Ciències Socials, Arts 
i Humanitats

Primer premi: Un viatge per la ment. 
La creació de l'àlbum il·lustrat infantil, 

de Mireia Prados Coloma. Segon 
premi: Beauty ideals of european and 

asian women, de Yana Chen. 

L’Ajuntament ha entregat els guardons de la XVI edició dels Premis Tre-
balls de Recerca 2021 que distingeixen els millors treballs d'investigació 
que han fet els i les estudiants de batxillerat dels instituts de la ciutat. 
Aquests guardons són un reconeixement a la dedicació i l’esforç de 
l’alumnat de batxillerat, tot posant en valor la recerca i la tasca investiga-
dora com a fonaments de l’educació.
Els premis distingeixen els treballs en tres àmbits: Ciutat, Científic i Tec-
nològic, i Ciències Socials, Arts i Humanitats. A la XVI edició hi han 
participat alumnes de batxillerat dels instituts Jaume Salvador i Pedrol, 
Francesc Ferrer i Guàrdia i de l’Ateneu Instructiu. L’acte es va fer per vio-
deconferència a causa de la situació de pandèmia actual. Els joves han 
rebut un premi de 300 i 200 euros per al primer i segon, respectivament.

L’escola Sant Francesc d’Assís 
mantindrà un segon grup de P3

Finalment, l’escola Sant Francesc d’Assís mantindrà dues línies a P3, 
tal i com ha reivindicat l’Ajuntament i les 13 famílies que s’havien 

quedat sense plaça al centre. En un primer moment, quan es va pu-
blicar l’oferta de places, el Departament d’Educació de la Generalitat 

va decidir suprimir un dels grups. Després de les reclamacions per 
totes dues parts, el Departament obrirà el segon grup i les famílies 

podran portar els seus fills i filles a l’escola escollida.

Premiats i premiades, jurat, representants dels instituts i de l’Ajuntament, durant el 
lliurament dels guardons, que es va fer de manera telemàtica

Els millors treballs


