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Dilluns 11 de febrer vam celebrar a l’escola de Badalona el V
Congrés de Treball de Recerca de la Fundació Escoles
Garbí, una trobada on, els alumnes de primer de Batxillerat de
les dues escoles van poder gaudir de diverses activitats
relacionades amb la recerca i el seu procés.
El principal objectiu d’aquesta jornada és oferir-los eines i
recursos variats per tal que puguin complir els seus objectius
i presentar el seu Treball de Recerca al primer trimestre de
segon de Batxillerat.
El Congrés va començar amb la conferència del Sr. Pere Renom,
biòleg i reporter de TV3, conegut pels seus reportatges al
programa Què Qui Com, que ens va parlar d’Una ascensió al
Montblanc amb una mirada científica, donant-nos una visió
transversal de l’alta muntanya a partir de l’experiència
personal en una ascensió al cim més alt d’Europa Occidental,
el Mont Blanc, de 4.810 m. Va ser un xerrada molt interessant
i curiosa on el Sr. Pere Renom va aprofitar per descobrir-nos
temes tan diversos com la geologia glacial, el canvi climàtic,
la meteorologia, la fauna i la flora, la química, i la
fisiologia humana en altitud.
Després de la conferència, els quatre alumnes que van quedar
finalistes del XIV Premi Fundació Escoles Garbí de Treball de
Recerca de la promoció 2017-2018 van presentar els seus
treballs davant dels seus companys, les sis classes de 1r de
Batxillerat, per conèixer els procés de recerca dut a terme
per cadascun i cadascuna dels finalistes.
Un cop adabades les presentacions, els directors de les dues
escoles, els Srs. Jordi Collado i Antoni Santisteban, van fer
públic el nom dels guanyadors . A Badalona el premi va ser per

a Víctor Jiménez Rugama pel seu treball GrafoSet. Creació d’un
model matemàtic capaç d’identificar entre 5 persones
l’escriptor de la xifra 7 manuscrita, dirigit pel Sr. Carlos
Garcia. A Esplugues el guanyador va ser Pau Vall Albiac, pel
seu treball Estudi filogenètic dels virus gripals de la
temporada 2017-2018, dirigit pel Sr. Àlex López-Duran.
A mig matí, i aprofitant l’assolellat dia que feia, tothom va
poder fer un descans per esmorzar, relaxar-se, xerrar i agafar
energia per continuar amb els diversos tallers que es van
programar. Per tal d’oferir-los informació, eines i recursos
per dur a terme el seu Treball de Recerca, es van organitzar
tretze tallers de temàtiques diverses: eines de word, excel,
xarxes socials com a fonts d’informació, fake news, cerca
avançada d’informació, com superar la por escènica, com parlar
en públic, com fer infografies, com fer presentacions
atractives, com utilitzar els recursos audiovisuals, com
elaborar enquestes, com fer una recerca experimental i com
fer un treball de recerca artístic o de disseny. Les noies i
nois de les escoles van poder triar el dos tallers que més
s’adaptaven a les seves necessitats i quan van acabar ens vam
tornar a reunir al pavelló per fer el tancament i anunciar el
premi del públic al millor Treball de Recerca. La selecció la
van fer les noies i nois que van assistir al Congrés, a través
d’una plataforma de participació que els va permetre veure els
treballs i presentacions dels finalistes. El premi del jurat
es va haver de repartir perquè va haver-hi un empat entre Pau
Vall Albiac, amb el seu treball Estudi filogenètic dels virus
gripals de la temporada 2017-2018 i Sara Domingo Viñals amb el
seu treball Investigació genealògica a la recerca dels
ancestres personals, dirigit per la Sra. Gemma Marí.
Aquest Congrés és una de les activitats on les noies i els
nois de les dues escoles coincideixen, es coneixen, i alhora
intercanvien experiències i opinions relacionades amb els seus
treballs de recerca. Va ser un gran dia dedicat a la recerca
on tots, professors i alumnes, van participar activament, amb

interès i amb molta i il·lusió.

