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Premis dels Treballs de Recerca, 
un reconeixement a la feina ben feta
Els guardons distingeixen la investigació que fa l’alumnat de segon de 
batxillerat en els seus treballs de recerca, indispensable per acabar el cicle

Un reconeixement a l’esforç, la investigació i l’estudi. 
L’Ajuntament ha lliurat els premis de la XIV edició dels 
Premis Treballs de Recerca entre l’alumnat de segon de 
batxillerat dels instituts Jaume Salvador i Pedrol, Francesc 
Ferrer i Guàrdia i l’Ateneu Instructiu. En total es van fer 
una quinzena de reconeixements als treballs premiats, ac-

céssit i finalistes d’aquest certamen que vol posar en valor 
la feina de l’alumnat de segon de batxillerat que per fina-
litzar els seus estudis han de preparar un exhaustiu treball 
d’investigació. Els premis corresponen a quatre categories: 
Ciutat, Ciències Socials, Arts i Humanitats, Científic i Tec-
nològic  i Premi especial Llengües Estrangeres.

A la imatge, l’alumnat 
premiat amb l’alcalde, 
Antoni Poveda, el jurat 
del certamen i les di-
rectores i director dels 
instituts participants

Àmbit Ciutat: primer premi, Carla Rodríguez per El son en l’adolescència de Sant Joan Despí
Àmbit Ciències Socials, Arts i Humanitats: primer premi, Silvia Quilez per Spanish speakers as language 
leaders, segon, Marc Delgado per  La màgia del vot a l’escó i accéssit, Júlia Cabello per La imatge de la dona, un 
negoci rentable.
Àmbit Científic i Tecnològic: primer premi, Marina García per Desxifrant la màgia: la química darrera dels trucs 
de màgia i segon, Pau Trillo per Impressores 3D: de l’eufòria a la realitat
Premi especial Llengües estrangeres: Carlos Pacheco per Conduct disoders in childhood and adolescence

Emprenent des de les aules amb visió de futur

L’alumnat de l’ESO i de cicles formatius dels instituts Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, Jaume Salvador i Pedrol, l’Ateneu 
Instructiu i Gran Capità que han participat aquest curs en 
la cinquena edició del programa Be an entrepreneur van 
cloure el programa a la seu de Bayer España, a Sant Joan 
Despí, on van presentar els projectes en els quals han estat 

treballant aquest curs. Be an entrepreneur és un programa 
destinat a transmetre entre els joves estudiants l’interès 
sobre l’emprenedoria i s’ha desenvolupat íntegrament en 
anglès. Durant el curs, els i les joves han treballat en una 
idea de negoci i han après tècniques per ajudar-los a des-
envolupar el seu talent emprenedor. 


