Lliurament de les beques l’estada lingüística

La recompensa a l’esforç
L’Ajuntament lliura els Premis d’Excel·lència i de Reconeixement als Bons Resultats
Acadèmics entre l’alumnat de l’ESO, batxillerat i cicles formatius

A la imatge, l’alcalde, Antoni Poveda, i la regidora d’Educació, Núria Ros, amb l’alumnat premiat i els directors i directores dels centres educatius

U

n cop tancat el curs escolar, arriba l’hora del reconeixements a l’esforç i la constància. Amb l’objectiu de posar en valor la feina que realitza dia rere dia l’alumnat
de l’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior
dels centres de la ciutat, l’Ajuntament de Sant Joan Despí va
fer, el 4 de juliol, l’entrega dels IV Premis d’Excel·lència i el IX
acte de Reconeixement als Bons Resultats.
Aquest acte reconeix la feina de quatre alumnes que han obtingut més d’un 9 en el seu expedient (Premis d’Excel·lència)
i de 23 més que han tret els millors resultats (Reconeixement
als Bons Resultats). Els i les alumnes que han rebut aquest
reconeixement pertanyen als intituts Francesc Ferrer i Guàrdia i Jaume Salvador i Pedrol, i a l’Ateneu Instructiu i Gran
Capità. A més de premis en metàl·lics, han rebut diferents

obsequis com abonaments a la piscina, als tallers del Casal
de Joves El Bulevard i entrades al teatre.
En el marc d’aquest acte també vam conèixer els tres alumnes de batxillerat que participaran en el programa d’estades
lingüístiques, una de les accions que formen part del projecte ‘Sant Joan Despí, ciutat plurilíngüe’. Gràcies al projecte,
l’alumnat viatjarà fins a Irlanda on podran assistir a classes
per complementar la seva formació en anglès.
Tot i no tenir competències en matèria educativa, l’Ajuntament
de Sant Joan Despí porta a terme diferents programes que
donen suport i promouen la igualtat d’oportunitats entre els
i les alumnes perquè, no ho oblidem, l’educació és la clau
que obre la porta del nostre futur, i totes les iniciatives per
millorar-la són poques.

El 98,83% de l’alumnat dels centres de
secundària de la ciutat aprova la selectivitat
Prova superada. L’alumnat de segon de batxillerat dels
centres educatius de Sant Joan Despí (els instituts Jaume
Salvador i Pedrol, Francesc Ferrer i Guàrdia i l’Ateneu Instructiu) ha passat les proves gairebé en la seva totalitat:
85 aprovats dels 86 que s’hi van presentar. Això vol dir
que un 98,83% de l’alumnat que estudia als centres educatius de la ciutat ha passat les proves d’accés a la universitat
(PAAU) davant el 96% que han registrat de mitjana els i

les alumnes de Catalunya. Marc Rodríguez, amb un 9,75,
ha estat l’alumne que ha tret la millor nota de l’Ateneu Instructiu, mentre que Claudia Lluch, amb un 9, ha obtingut
la millor qualificació entre l’alumnat de l’Institut Jaume
Salvador i Pedrol, i l’Ana Pardo, amb 8, ha estat a millor
de l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia. Enhorabona a tots
i totes que comenceu aquesta nova etapa educativa a la
universitat.
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