
Estudiants de la Garriga, Lliçà d’Amunt, Sant Celoni i Parets, premiats pel seu treball

Excel·lència escolar

Jordi Figols Núria Planes Joan Ariño

Lliçà d’Amunt
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Diversos alumnes de la 
comarca han rebut darre-
rament distincions pel seu 
treball escolar en diferents 
nivells. A Lliçà d’Amunt, 
Jordi Fígols, alumne de segon 
de Batxillerat de Modalitat 
Tecnològica ha estat distin-
git pel seu treball de recer-
ca que ha estat qualificat 
d’excel·lent en el concurs de 
del Parc de Recerca Biomè-
dica de Barcelona i ha estat 
guardonat amb el tercer 
premi de Recerca en Ciències 
de la Salut i de la Vida de la 
mateixa institució. 

El treball de Fígols es titula 
Diagnosi de les deformacions 
cranials en nadons utilit-
zant una eina electrònica. 
“Buscava desenvolupar una 
aplicació tecnològica pràctica 
i vaig veure que avui no hi 
ha cap instrument per deter-
minar de manera objectiva 
les deformacions cranials”, 

explica. L’estudiant va obte-
nir la major part de la infor-
mació de l’Hospital de Sant 
Joan de Déu i va fabricar un 
prototip amb un micropro-
cessador i diversos sensors. 
Fígols es planteja fer la car-
rera d’Enginyeria Electrònica 
Industrial o bé Enginyeria 
Informàtica.

A la Garriga, dos estu-
diants de quart d’ESO, 
Núria Planes, de l’institut 

Blancafort, i Joan Ariño, del 
Vil·la Romana, han obtingut 
la prestigiosa beca CiMs-
Cellex, que té l’objectiu de 
potenciar el coneixement 
científic i l’excel·lència edu-
cativa i els permetrà cursar 
els dos anys de Batxillerat 
en dos centres de Catalunya 
amb capacitat d’oferir el 
Batxillerat Internacional 
científic d’alt nivell. Només 
24 alumnes de tot Catalunya 

han obtingut les beques que 
convoca la Fundació Privada 
Cellex amb la col·laboració 
del Centre de Formació 
Interdisciplinària Superior 
(CFIS) de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya. 

A Sant Celoni, Vinyet Cos-
ta, alumna de primer d’ESO 
de l’institut Escola la Tordera 
ha quedat segona en la prova 
de grup a la final del concurs 
Fem Mates, que organitza 

la Federació d’Entitats per a 
l’Ensenyament de les Mate-
màtiques a Catalunya. Arnau 
Miró, de sisè de Primària de 
la mateixa escola va guanyar 
la prova de gimcana matemà-
tica organitzada per la matei-
xa federació. També a Sant 
Celoni, Mercè Martí, del 
col·legi Cor de Maria, ha gua-
nyat el segon premi del con-
curs de redaccions solidàries 
de Mans Unides en la catego-
ria de 12 a 13 anys. Aquesta 
mateixa escola ha estat pre-
miada en el concurs escolar 
de vídeos sobre supressió de 
barreres arquitectòniques 
que organitza l’ONCE. L’es-
cola Cor de Maria ha guanyat 
en la categoria d’alumnes de 
tercer i quart d’ESO.

A Parets, Adrià Tormos, 
alumne d’Acesco, ha estat un 
dels guanyadors de la XVIII 
edició de la Prova Cangur, 
organitzada per la Societat 
Catalana de Matemàtiques. 
La prova consisteix en l’as-
soliment de 30 reptes mate-
màtics de dificultat creixent. 
Entre els 6.174 participants 
de Catalunya, Andorra i 
Catalunya Nord, Tormos va 
sumar 121,25 punts que el 
van situar en el catorzè lloc 
de la categoria D.

L’Hospital de Granollers 
lliura els diplomes als 
residents que s’han 
format al centre

Granollers

L’Hospital de Granollers 
va fer el 17 de maig l’acte 
de lliurament de diplomes 
als 24 residents que s’han 
format al centre. L’acte de 
l’Àrea de Docència va ser-
vir per acomiadar i donar 
la benvinguda als metges, 
infermeres i farmacèutics 
especialistes en formació en 
les especialitats d’inferme-
ria obstetricoginecològica, 
anestesiologia i reanimació, 
cirurgia general i ortopèdica, 
geriatria, medicina interna, 
obstetrícia i ginecologia, 
oftalmologia, pediatria, psi-
quiatria, radiodiagnòstic i 
medicina de família.

Canovelles donarà 
ajuts de fins a 300 
euros a estudiants 
universitaris
Canovelles

L’Ajuntament de Canovelles 
concedirà ajuts de fins a 300 
euros a estudiants que es 
matriculin en estudis univer-
sitaris el curs vinent. L’Ajun-
tament destinarà als ajuts 
una partida de 9.000 euros 
i per optar-hi es tindrà en 
compte la situació econòmica 
familiar dels sol·licitants. Les 
demandes es podran presen-
tar entre l’1 de juny i el 31 de 
juliol. Una de les condicions 
per poder accedir als ajuts 
serà estar empadronat al 
municipi com a mínim sis 
mesos abans de presentar la 
petició.
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