Selectivitat: 100% d’aprovats a Sant Joan Despí
Ple al quinze! Els 83 nois i noies de segon de batxillerat
dels centres de la ciutat, el Jaume Salvador i Pedrol,
l’Ateneu Instructiu i el Francesc Ferrer i Guàrdia, que
es van presentar a les proves de la selectivitat han aprovat. Els tres que han tret les millors notes de cadascun
d’aquests centres (en tots els casos passant del vuit) ens
expliquen com s’han preparat aquesta temuda prova.
L’Alexandre Soto, amb un 9,1, ha decidit que estudiarà
enginyeria industrial. Tres 10: a filosofia, tecnologia
industrial i física, han estat els seus millors resultats.
Tot i l’alt nivell, Alexandre li treu ferro “m’ho he preparat com qualsevol altre examen, amb un treball
constant, això sí, intentant controlar els nervis”.
Per la seva banda, la Maria Díaz, amb un 8,5, tenia

molt clar que volia estudiar genètica, i la seva nota
ha coincidit amb la nota de tall de l’any passat. “Estic
contena, però m’hauria agradat treure més”, comenta. Les seves millors notes han estat matemàtiques i
anglès, amb un 9,5. En general, no ha trobat difícils
els exàmens, “havia fet proves d’anys anteriors i per
tant, estava preparada”.
Per últim, amb un 8,2, la Cristina Sánchez-Pajares ens
comenta que va enfocar la selectivitat de cara a aconseguir la nota necessària per entrar comunicació audiovisual. I el resultat no ha pogut ser millor: “estic
molt satisfeta amb el resultat, ja que he assolit el seu
objectiu. Per aconseguir-ho, vaig estudiar amb molta antel·lació i planificant bé el temps.”

Premi comarcal al millor treball de recerca

Miguel Long amb el diploma del premi

El seu treball de recerca Aplicació per a Android amb Java i Android Studio: SJDWalk,
en un clic li ha valgut a Miguel Long, estudiant fins a aquest any de l’institut Jaume
Salvador i Pedrol, el primer guardó en la modalitat de Consorci de Turisme dels Premis Edurecerca que entrega Serveis Territorials al Baix Llobregat del Departament
d’Ensenyament. Miguel està molt content ja que “és una recompesa a tota la feina
que em va suposar el treball”. Tenia clar que el seu treball el volia centrar en Sant
Joan Despí i en una de les seves passions, la informàtica. “Se’m va ocórrer fer una
aplicació destacant els espais més turístics i emblemàtics de la ciutat. També he
incorporat un directori de restaurants. L’aplicació, que es pot descarregar al Google Play, permet ordenar, a través de GPS, la distància més propera dels espais
d’interès”. El seu nou projecte: començar els estudis d’enginyeria aeroespacial.

D’esquerra a dreta, Andrea Baena, Alicia Carmona i Lara Martínez

Beques per millorar l’anglès a Irlanda
L’Alicia Carmona, l’Andrea Baena i la
Lara Martínez són les tres afortunades
que aquest any han guanyat una beca
municipal per passar quinze dies a Ir-

landa i millorar el seu anglès. Cadascuna d’elles prové d’un dels tres centres
educatius que ofereixen batxillerat a
Sant Joan Despí: Ateneu Instructiu, IES

Jaume Salvador i Pedrol i IES Francesc
Ferrer i Guàrdia.
Durant la seva estada, viuran a Dublín
amb una família irlandesa i participaran
en un curs d’anglès. També hauran de
realitzar una memòria sobre l’experiència
i tot allò après un cop finalitzada. Les
estudiants estan molt contentes amb
l’oportunitat rebuda i consideren el projecte una molt bona iniciativa. “Crec que
està molt bé per motivar els estudiants
a estudiar anglès, –comenta l’Andrea–
s’hauria de fer durant molts anys”.
La Lara, per la seva banda, ho veu com
una oportunitat, no només per practicar
l’anglès sinó també per “fer amics, guanyar maduresa i independència”.
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