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La innovació
industrial a les
aules de Batxillerat
tindrà premi
El Consell Social de la Universitat de Girona, el

Col·legi d’Arquitectes i el Patronat Politècnica
premien les millors recerques La convocatòria
repartirà 11 guardons en 8 categories diferents
DdG GIRONA

■ La innovació industrial s’estrena aquest any com a àmbit reconegut en els Premis per a Treballs
de Recerca d’Estudiants de Batxillerat, que convoca el Consell Social de la UdG, amb la col·laboració de la demarcació de Girona
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i del Patronat Politècnica.
L’objectiu del concurs és acostar els estudiants de Batxillerat a
l’ensenyament superior i està
obert a l’alumnat de Secundària
de les comarques de Girona i
d’Osona, que ja poden presentar
treballs de recerca fets el curs
- ins al  d’abril. Els
premis en la categoria de recerques sobre arquitectura, urbanisme i ciutat es restringeixen a treballs fets en centres gironins.
Com a novetat, aquest any es
lliurarà un premi patrocinat pel
Patronat Politècnica que distingirà el millor treball en la categoria
d’innovació industrial. El guardó
serà per la recerca que presenti
una millora per a la nova indústria
o pels serveis que s’hi adrecen. El
jurat valorarà que proposi innovacions en els sectors industrials
més arrelats al territori.
La convocatòria també integra
un premi promogut per l’Ajuntament de Girona, destinat a treballs

de recerca sobre la ciutat. Finalment, es lliurarà un premi d’arts
visuals i escèniques patrocinat
per l’Escola Universitària ERAM;
i un guardó de salut i esport impulsat per l’Escola Universitària
de la Salut i l’Esport (EUSES).
Els premis s’entregaran el  de
juny. Es repartiran  guardons: ,
en la categoria d’humanitats i
ciències socials; , en la de ciència; , en la de tecnologia; , en la
d’arquitectura, urbanisme i ciutat;
, en la d’innovació industrial; ,
en la d’arts visuals i escèniques; ,
en la de salut i esport; i  en la categoria sobre la ciutat de Girona.
Ajuts per a la matrícula
Els guanyadors tindran un ajut
econòmic, ins a un màxim de
. , per matricular-se al primer any d’una titulació oicial de
la UdG el curs -. En el cas
dels que vulguin estudiar a l’EUSES i l’ERAM rebran una reducció
equivalent al preu públic en la
matrícula per a aquests centres
adscrits. En la categoria d’innovació industrial, l’ajut serà d’un màxim de .  en crèdits matriculats en el primer any d’alguna titulació de la Politècnica. També es
lliurarà un val de  euros per a
material, a repartir entre l’autor, el
tutor i el centre on estudia.

Un grup d’alumnes a la instal·lació de Cabosanroque, a la Fundació Lluís Coromina. DIARI DE GIRONA

Cabosanroque descobreix
l’evolució musical del segle XX
Més de 300 escolars de Banyoles participen en una activitat pedagògica
DdG BANYOLES

■Més de  alumnes de diverses
escoles de Banyoles participaran,
ins al  de març, en l’activitat «El
run run dels exploradors» que organitza la formació Cabosanroque a El Puntal-Laboratori de les
Arts de la Fundació Lluís Coromina.
L'activitat, que s'emmarca en la
Guia de Recursos Educatius Municipals del Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Banyoles, pretén

descobrir i repassar els principals
conceptes que han canviat la manera d'entendre la música durant
el segle XX a partir de jocs amb
instruments, dispositius i màquines que Cabosanroque té al seu
estudi de Banyoles.
Les sessions s’estructuren en
tres parts de  minuts cadascuna, al llarg de les quals es tracten
grans temes de les avantguardes
musicals del segle passat a partir
de conceptes llegats per John

Cage, Lamonte Young o Pierre
Henry.
Coinançada pel Servei d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles, la Fundació Lluís Coromina i
els alumnes, en l’activitat hi participen les escoles Pla de l’Ametller,
Can Puig, La Draga i Camins, pel
que fa a educació Infanil i cicle inicial de Primària. La proposta també ha arribat a usuaris del Centre
Ocupacional i Especial de Treball
(COiET).

Escolars de Sant Feliu coneixen la gestió de l’aigua
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Escola examinadora d’Oxford Test

EIS

 L’ESCOLA D’IDIOMES EIS DE GIRONA ofereix la possibilitat de realitzar
l’Oxford Test, un examen avalat per la Universitat d’Oxford i que respon a les
necessitats d’acreditació de nivell d’anglès tant en l’àmbit laboral com professional, reconegut per CRUE i UCLES. El centre remarca que és el primer centre
examinador d’aquest test a Girona. La prova es pot fer íntegrament on line.

 L’EMPRESA QUE GESTIONA EL SERVEI MUNICIPAL D’AIGÜES de Sant Feliu de Guíxols, Aqualia, va rebre la visita a
l’Estació de Tractament d’Aigua Potable que abasteix la població d’una cinquantena d’estudiants de primer d’ESO de l’Escola Sant Josep. L’objectiu de la visita va ser conèixer de primera mà el procés de potabilització de l’aigua que arriba a totes les cases. L’alumnat, dividit en dos grups, va rebre les explicacions sobre el funcionament de la instal·lació per part de
l’operari de la planta Cristian Olivé i la responsable de Qualitat de l’Aigua de Girona, Rosa Maria Vancells.

