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Es lliuren els treballs de

recerca al Batxillerat
13 maig 2021
Les estudiants Carla Martínez Luengo i Ona Alonso Camps han
guanyat els primers premis Maria Baldó de Recerca al
Batxillerat dotats amb un total de 1.000 euros. En el primer
cas, es tracta del treball ‘Els carrers d’Altafulla i la seva
ànima’, en el que la Carla ha estudiat quin és el procés per
escollir el nom dels carrers d’Altafulla, la seva gestió i
història.

Moment de l’acte de lliurament dels premis. Foto: Ajuntament
d’Altafulla.
L’altra proposta premiada, la de l’Ona, es titula ‘Està
l’esport social en perill d’extinció al municipi d’Altafulla?’
i està basat en la manca de realització esportiva en diversos

sectors socioculturals de la vila d’Altafulla.
Ambdós premiades han obtingut un premi de 500 €
cadascuna. L’acte d’entrega dels premis s’ha fet a
l’ajuntament d’Altafulla. Es poden presentar a aquesta
convocatòria els treballs de recerca de Batxillerat que
tractin sobre qualsevol tema relacionat amb la millora del
coneixement del municipi d’Altafulla i el Baix Gaià.
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Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
Som-hi

Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
Email
Subscriure'm

Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.

i
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* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.

Segueix-nos
No et perdis tota l’actualitat d’altafulles.cat a les xarxes
socials
Follow
Follow
Follow
Follow

Qui som
Contacta
Publicitat
Avís legal
626 863 848 – WhatsApp
© 2020 Altafulles
efeonce.es
626 863 848

~

info@altafulles.cat

|

weBDesing:

Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
Som-hi

