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Atorgats els premis a l'excel·lència acadèmica 
del curs 2019-2020 

En aquesta edició, a causa de la pandèmia, s'han comunicat els premis de 
forma directa a cada guanyador sense cap cerimònia protocol·lària. S'han 
repartit 3.600 euros entre l’alumnat amb millors notes de Secundària, 
Batxillerat, Formació Professional, PFI-PTT i Universitat. 

La Junta de Govern Local ha aprovat recentment l'atorgament dels premis a 
l'excel·lència acadèmica del curs 2019-20, un curs marcat especialment per la COVID-
19 i el confinament. 

Tot i les dificultats, l'alumnat s'ha esforçat per aprofitar al màxim el curs. La 
convocatòria dels premis, oberta a finals de l'any passat, va rebre la sol·licitud de 41 
aspirants. 

D'aquests, 15 corresponien a la categoria de l'ESO; 6 a Formació Professional; 3 a 
PFI-PTT; 3 a l’acabament del Batxillerat; 5 a l’accés a la Universitat i 9 a l’acabament 
de qualsevol curs universitari.  

En total s'han repartit 3.600 euros, distribuïts en sis categories:  

A la millor nota a l’acabament  d’un curs universitari: 1000 euros 
A la millor nota a l’acabament del Batxillerat: 500 euros 
A la millor nota d’accés a la Universitat: 500 euros 
A la millor nota a l’acabament de la Formació Professional: 500 euros 
A la millor nota a l’acabament del PFI- PTT: 500 euros 
A la millor nota a l’acabament de l’ESO 100 euros per grup (6 grups)  
El jurat ha estat format pels directors dels dos instituts del municipi, la directora del 
PTT i representants de l’Ajuntament. Els premis tenen un component social, de 
manera que la valoració inclou les notes aportades i el nivell de renda familiar.  
 

Llistat de guardonats/des:  
 
Millor nota de qualsevol curs universitari: 
LAIA UREÑA ZAMORA - Punts: 9,3 
(Humanitats) 
 
Millor nota d’accés a la Universitat: 
MARINA VIÑALLONGA LINARES - Punts: 10,78 
 
Millor nota mitja a l’acabament del Batxillerat:  
SERGIO FERNANDEZ PACHECO - Punts:9,76 
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Millor nota de l’ESO per cada grup dels instituts de Montornès del Vallès: 
 
INS Marta Mata: 
-  Grup 4t A : HONG WEI ZHENG - Punts: 10,98 
-  Grup 4t B : ALEJANDRO DELGADO PAREJO - Punts : 9,88 
-  Grup 4t C : NINA MOLANO CARRANZA - Punts: 9,04 
 
INS Vinyes Velles: 
-  Grup 4t A:  M VERONICA URBAN MENDOZA - Punts: 10,64 
-  Grup 4t B: JOAN MIQUEL LOPEZ SANCHEZ - Punts:9,32 
-  Grup 4t C: LAURA VELEZ MORENO - Punts: 10,31  
 
Millor nota a l’acabament de la Formació Professional: 
ITZIAR FRANCO CORCOBADO - Punts: 10,65  
 
Millor nota a l’acabament del PFI-PTT: 
RUBEN APARICIO LOMAS - Punts: 9,15 


