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Inscripcions  als nous 
cursos de català
El Servei Local de Català farà les proves de 
nivell i matrícula els dies 15, 16, 17, 21 i 22 de 
setembre a l’Àrea de Serveis a la Persona. Com 
a novetat, si hi ha un mínim d’inscrits aquest 
curs s’oferirà un curs de C2 (l’antic nivell D). Us 
recordem que les persones en atur, membres de 
famílies nombroses, monoparentals i pensio-
nistes gaudeixen de bonificacions en el preu de 
la matrícula. Més informació al telèfon 93 477 
00 92 o al correu santjoandespi@cpnl.cat.

        Places vacants 
a les escoles bressol públiques

Les places disponibles són per a infants nascuts el 2015, 2014 i 2013 
de les escoles bressol El Gegant del Pi, El Timbal, Sol Solet i La Pomera. 
 
Informació i inscripcions: 
Departament d’Educació i Família 
Àrea de Serveis a la Persona, av. de Barcelona, 41 
telèfon 93 477 00 51

Brillant selectivitat
La pràctica totalitat de l’alumnat dels centres 

educatius de Sant Joan Despí que han participat 
en els exàmens de la selectivitat l’han aprovada

Nou grup de suport a 
persones cuidadores
A partir de setembre es posarà en marxa un nou 
grup de suport emocional i d’ajuda mútua per a 
persones cuidadores de familiars. Aquests grups 
són espais de trobada de persones que presenten 
una situació similar perquè puguin compartir 
les seves necessitats, preocupacions i vivències. 
Per participar-hi, cal inscripció prèvia a l’Àrea de 
Serveis a la Persona (93 477 0051). Les sessions 
es faran els dilluns de 17 a 18.30 h.

Resultats de les PAU a la ciutat

El dies 9, 10 i 11 de juny es van fer les temudes proves d’accés a la uni-
versitat (PAU) que per als estudiants dels centres educatius de Sant Joan 
Despí han anat força bé: 90 dels 91 alumnes de segon de batxillerat dels 
instituts Jaume Salvador i Pedrol, Francesc Ferrer i Guàrdia i Ateneu 
Instructiu, han aprovat. Aquest any, les tres millors notes han estat molt 
igualades. Sergi de la Torre (Ateneu Instructiu) ha aconseguit un 8,99; 
Carles Cidraque (Jaume Salvador i Pedrol) ha arribat al 8,40, mentre 
que Edgar González (Francesc Ferrer i Guàrdia) ha tret un 8,45. Enho-
rabona a tots tres. Contràriament al que succeïa en els darrers anys, on 
les noies ocupaven els primers llocs, aquest any els millors resultats dels 
instituts a la ciutat han estat per a tres nois.

Les aules d’estudi van ampliar l’horari per donar més servei als joves que s’hi presentaven

Clubs de lectura per a 
gent jove
Aquesta tardor es posaran en marxa clubs de 
lectura adreçats a joves de 14 a 18 anys a les 
biblioteques Miquel Martí i Pol i Mercè Rodo-
reda. Per participar-hi ja podeu fer les inscrip-
cions en aquests dos equipaments.


