Educació per a tothom: instal·lacions al dia

A l’estiu, preparem els centres educatius per al nou curs
L’Ajuntament invertirà aquests mesos de juliol i agost al voltant de 135.000
euros (la majoria destinats a la compra de material, ja que la major part de
les obres les farà personal municipal i dels plans d’ocupació que s’acaben
d’incorporar) en la millora dels centres educatius. Seran intervencions modestes però que faran dels centres educatius espais més ben dotats per al nou
curs. Instal·lació de rampes, pintat de pistes, col·locació de reixes o tanques,
plantació d’arbrat o instal·lació d’aparcaments per a bicis, són només algunes
de les intervencions que es faran a les cinc escoles públiques, i al Centre de
Persones Adultes Arquitecte Jujol. També seran molt rellevants les millores
que es faran aquest estiu a l’escola bressol Sol Solet, on es canviaran totes les
finestres, es posarà parquet a tot el centre (tret de zones com els banys o la
cuina) i es pintarà de nou.
Una de les obres més destacades serà la construcció de quatre nous mòduls
de l’institut Jaume Salvador i Pedrol, a l’espai ubicat al carrer Creu d’en Muntaner. La Generalitat ampliarà les instal·lacions per poder acollir nous grups
d’alumnat de primer i segon de l’ESO. L’institut millorarà encara més les
dependències en un espai que els estudiants s’han fet seu i en el qual hi ha
un petit hort, i fins i tot, han ideat un sistema de recollida d’aigua de pluja.

Aquest estiu s’aprofita per millorar els centres educatius

Reconeixement als millors resultats acadèmics
Una trentena d’estudiants de la ciutat, premiats per ‘excel·lència educativa’

Els guardonats amb el premi al reconeixement i als millors resultats acadèmics, amb l’alcalde, Antoni Poveda, i la regidora d’Educació, Núria Ros

Els estudiants amb el millor rendiment acadèmic d’ESO,
batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i de grau superior dels instituts Jaume Salvador i Pedrol i Francesc Ferrer
i Guàrdia, de l’Ateneu Instructiu i del Gran Capità han vist
reconegut el seu esforç i el seu talent en l’acte de lliurament
dels Premis d’Excel·lència en què es van entregar quatre
guardons per al millor estudiant de cada ensenyament. En
el marc d’aquest acte també es van lliurar els guardons als
millors resultats acadèmics que van premiar la feina de

deu alumnes d’ESO, cinc de batxillerat, tres de grau mitjà
i dos de grau superior. A més del reconeixement, els guardonats van rebre premis en metàl·lic i altres obsequis, com
abonament a les piscines, entrades per a la temporada de
teatre, etc. Durant l’acte, l’alcalde, Antoni Poveda, va posar en relleu el valor de l’educació “com a motor de canvi
social i garantia de la igualtat d’oportunitats”.
Aquests guardons volen reconèixer la feina i l’esforç que fa
l’alumnat de la ciutat en els diferents cicles educatius.
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