XVIè Premi Fundació Escoles
Garbí de Treball de Recerca
Aquesta setmana s’ha dedicat al XVIè Premi Fundació Escoles
Garbí de Treball de Recerca amb l’objectiu de compartir amb
tota la comunitat educativa els treballs dels sis alumnes
finalistes.
Enguany, els finalistes de segon Batxillerat que han optat al
premi són:
De l’Escola Garbí Pere Vergés d’Esplugues, l’Hugo Rivera va
presentar el seu treball de l’àmbit del disseny “Rebranding
dels Philadelphia 76ers”, dirigit pel Sr. Álvaro de Pedro;
la Candela Román el treball de l’àmbit d’expressió artística,
“A qué sabe tu olvido”:una propuesta de guión cinematográfico
inspirada en el lenguaje de Pedro Almodóvar”, dirigit per la
Sra. Noemí Carrasco; i la Júlia Esteso el treball de l’àmbit
de les llengües i creació literària, “El català als patis
escolars dels nuclis urbans de Catalunya. Elaboració d’un
conte il·lustrat per fomentar-ne l’ús entre els infants de
Sant Ildelfons”, dirigit per la Sra. Laia Masó.
I de l’escola Garbí Pere Vergés de Badalona, el Nil Casals va
presentar el seu treball de filosofia i creació literària
“Desvestint el “Sapere aude” en els adolescents”, dirigit per
Carlos Garcia; el Joel Sánchez el seu treball de física
quàntica “Anàlisi i comparació entre l’experiment de la doble
escletxa de Young i l’experiment del gat Schrödinger”, dirigit
per David Coll i, per últim, la María González amb el treball
de l’àmbit social “Anàlisi sobre la influència de la
geopolítica sobre el preu del pa actualment a Badalona”,
dirigit per Montse Figuera.
Els alumnes han estat els protagonistes d’aquesta setmana
dedicada a la recerca, juntament amb els professors i

professores que els han fet el seguiment i els membres del
jurat que han organitzat i deliberat en els Premis que atorga
la Fundació Escoles Garbí.
A través de les xarxes socials de l’escola, hem pogut veure i
conèixer els treballs dels alumnes finalistes, com han viscut
el procés de recerca i quins consells oferien als seus
companys de primer de batxillerat, que es troben immersos en
la seva elaboració. Els professors i les professors han
dedicat unes paraules als seus alumnes posant èmfasi en el
seguiment que han fet durant el procés d’elaboració del
treball. I, finalment, hem compartit la valoració i l’opinió
dels membres del jurat.
Avui, finalitzem la segona edició de la Setmana dels Premis de
Treball de Recerca amb l’anunci dels guanyadors del XVIè Premi
Fundació Escoles Garbí de Treball de Recerca i que, enguany,
són: el Nil Casals, de l’escola Garbí Pere Vergés de Badalona,
i l’Hugo Rivera, de l’escola Garbí Pere Vergés d’Esplugues.
L’excel·lència dels sis treballs finalistes ha fet que la
decisió final i la tria dels guanyadors no hagi estat fàcil.
És per aquest motiu que volem fer un reconeixement als
professors i professores que heu acompanyat els alumnes en
aquest procés, agrair la feina del jurat i felicitar al Joel,
la María, la Candela i la Júlia per la feina feta, el seu
esforç i compromís.
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