
 PREMIS A L’EXCEL·LÈNCIA  
2016-2017 

 

Els premis a l’excel·lència es lliuren cada any a finals de curs (data d’enguany 10 de                

juny de 2017) a l’Ajuntament de Lliçà de Vall i reconeixen el treball, l’esforç i el                

lideratge positiu d’una vintena d’alumnes del centre escollits entre l’equip de           

professorat.  

1r. ESO  
 

Nom i cognoms de l’alumne curs motiu del premi 

Marcos Miguel Noales  1r. A Pel seu brillant expedient acadèmic i la seva        
humilitat. Per l’esforç, la participació en      
activitats del centre i el seu lideratge continu i         
discret expressat respectuosament. 
Per la seva humilitat, constància i per ajudar        
els companys i companyes. 
Per l’interès i motivació que sempre mostra       
en totes les feines que ha de fer. Per la          
implicació en totes les activitats de centre i        
pel seu lideratge positiu a l’aula. 

Gerard Gañan  1r. A Per la seva imaginació i creativitat ,       
implicació i participació en les activitats del       
centre. 

Lucía de la Torre 1r. A Pel seu brillant expedient acadèmic i la seva        
humilitat. Per l’esforç, la participació en      
activitats del centre i el seu lideratge continu i         
discret expressat respectuosament. 

Júlia Segura  1r. B Per l’interès i motivació que sempre mostra       
en totes les feines que ha de fer. Per la          
implicació en totes les activitats de centre i        
pel seu lideratge positiu a l’aula. 

Nerea de la Torre  1r. B Pel seu brillant expedient acadèmic , la seva        
sinceritat i el suport que dona als seus        
companys i companyes. 
 
 

Judith Alcaraz 1r. C Pel seu brillant expedient acadèmic i la seva        
humilitat. Per l’esforç, la participació en      



activitats del centre i el seu lideratge continu i         
discret expressat respectuosament. 
Per la seva constància, motivació, dedicació      
a l’estudi, superació personal i actitud      
positiva 

 
 
 
 
 
 
 
2n. ESO  
 

Nom i cognoms de l’alumne/a curs motiu del premi 

Sílvia Gil Sorribes 2n. A Per la seva constància, motivació,     
dedicació a l’estudi, superació personal i      
actitud positiva. 

Madalina Cojocaru 2n. B Per la seva constància, col·laboració i      
per estar sempre disposada a ajudar els       
companys i companyes. 

Raul Jiménez Ayza 2n. C Per la seva constància, col·laboració i      
per estar sempre disposat a ajudar els       
companys i companyes. 

Edurne Álvarez Ferrer  2n. C Pel lideratge positiu: s’ofereix sempre a      
col·laborar amb els companys que més      
ho necessiten. 

 
 
3r. ESO  
 

Nom i cognoms de l’alumne/a curs motiu del premi 

Aleix Serrano Salvador  3r. A++ Per l’esforç que ha demostrat a l’hora de        
superar la seva timidesa i per la seva        
implicació en les activitats del centre. 

Dúnia Gañán 3r. B Per la seva actitud constant de servei als 
companys i la seva constància a l’hora 



d’afrontar la tasca diària. 

Carla Castells 3r. A Pel seu brillant expedient acadèmic i la 
seva humilitat. Per l’esforç, la 
participació en activitats del centre i el 
seu lideratge continu i discret expressat 
respectuosament. 
 

Pau Sansa 3r. B Per la participació en activitats de centre       
i de la comunitat i pel seu lideratge        
positiu. 

Maria Ruano 3r. B Pel seu brillant expedient acadèmic i la       
seva humilitat.c i el seu lideratge continu       
i discret expressat respectuosament. 
 

Oriol Navarrete 
 

3r. B Per la participació i dinamització en      
activitats de centre 

Martina González 3r. B Per la participació i dinamització en      
activitats de centre. 

 
4t. ESO i A++ 
 
 

Nom i cognoms de l’alumne/a curs motiu del premi 

Núria Grau 4t. A Per l’esforç, motivació i responsabilitat i      
el seu lideratge continu i discret      
expressat respectuosament. 
 

Laura Soto Muñoz (4t. A++) A++ Per la seva humilitat, constància i per       
ajudar els companys i companyes. 

Èric Gómez 4t. A Per la gran ajuda realitzada al 
professorat a les hores del pati 
gestionant i organitzant l’activitat del 
bàdminton. 

Jordi Aparicio 4t. A Per l’esforç que ha demostrat a l’hora de        
superar la seva timidesa i per la seva        
implicació en les activitats del centre. 
 

 


