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Club de feina, millor preparats

L’alumnat que ha participat en els programes de Temps Lliure i Escolaritat Compartida del Centre Obert de Fusteria

És l’últim pas abans d’entrar a la universitat: la 
selectivitat. Temudes proves que requereixen 
constància, preparació i molt d’esforç abans de 

començar a estudiar els ensenyaments superiors. 
A Sant Joan Despí podem presumir d’apostar per 
l’educació i de portar a terme projectes que consolidin 
i ajudin el talent de l’alumnat. Com a ciutat educadora 
apostem per projectes integradors i innovadors que, 
sens dubte, en el tram final de l’etapa educativa, i al cap 
de molts anys, van donant els seus fruits.
Un exemple han estat els bons resultats de la selec-
tivitat. Aquest any, la gran majoria de l’alumnat de 
segon de batxillerat dels instituts de Sant Joan Despí 
(Francesc Ferrer i Guàrdia, Jaume Salvador i Pedrol 
i l’Ateneu Instructiu) que es va presentar a aquestes 

proves (95) han aprovat (89). Però aquesta no ha es-
tat l’única bona notícia, ja que l’Institut Jaume Sal-
vador i Pedrol ha estat el centre públic de Catalunya 
amb l’alumnat amb més excel·lents (notes de més d’un 
9, sobre 10) a la selectivitat. Cinc han estat els alum-
nes que han passat d’aquesta nota: l’Alicia Invernon i 
l’Héctor Jiménez, amb un 9,350; l’Andrea Baena, amb 
un 9,200; l’Alejandro Forga, amb un 9,150, i la Irene 
Jiménez amb un 9,050. 
Per la seva banda, l’alumna que ha tret la millor nota 
de la selectivitat a l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia 
ha estat la Marina Carrasco, que ha aconseguit un 
8,100, mentre que la millor nota de l’Ateneu Instructiu 
l’ha aconseguit l’Helena Gimeno, amb un 8,680. 
Enhorabona i molta sort a tots i totes!

Proves de Selectivitat: 
bons resultats que obren el camí cap a la universitat

i l’esforç que fa l’alumnat de secun-
dària en el marc del projecte educatiu 
de ciutat. En total es van lliurar qua-
tre premis d’excel·lència a l’alumnat 
de 4t d’ESO, 2n de batxillerat i cicles 
formatius de grau mitjà i superior 
que han tret una nota de més d’un 9, 
i 23 reconeixements als bons resul-
tats acadèmics de l’ESO, batxillerat i 
cicles formatius mitjà i superior dels 
instituts Francesc Ferrer i Guàrdia, 
Jaume Salvador i Pedrol, l’Ateneu 
Instructiu i el Gran Capità. A més, es 
va aprofitar l’acte per lliurar tres be-
ques d’estades llingüístiques a Irlan-

da que han aconseguit tres alumnes 
perquè millorin l’aprenentatge de la 
llengua més internacional.

Programes complementaris
Però a més dels èxits assolits en la 
formació reglada, l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí també impulsa i 
promou programes complementaris 
educatius per reforçar l’aprenentatge 
o la formació a través de projectes 
com el d’Acompanyament a l’estudi, 
que té com a objectiu millorar el ren-
diment acadèmic de l’alumnat de pri-
mària i secundària i en el qual, aquest 

any, han participat una seixantena 
d’alumnes. Per últim, també al juny 
es van lliurar els diplomes a l’alumnat 
del Centre Obert de Fusteria que ha 
pres part als programes d’Escolaritat 
Compartida (13 alumnes) i de Temps 
Lliure (18); i de l’alumnat que ha par-
ticipat en el Programa de Formació 
i Inserció-Pla de Transició al Treball 
(PFI-PTT) que ha comptat amb 32 
alumnes que s’han format en oficis 
d’auxiliar de vendes, oficina i atenció 
al públic, i auxiliar en operacions de 
muntatges en instal·lacions electro-
tècniques en edificis. 


