Bases
17a Convocatòria

Premi d´Investigació
de Batxillerat
Fundació Catalunya-La Pedrera

i

Premi d´Investigació
de Cicles Formatius
de Grau Superior
REPSOL

El Consell Comarcal del Tarragonès, la Junta de Directors dels centres d’educació secundària de la
comarca i les associacions de pares i mares d’alumnes han cregut oportú convocar la dissetena
edició del premi d'investigació amb l’objectiu de:
Potenciar la recerca i la investigació fora de l’àmbit universitari.
Estimular l'alumnat en la realització de treballs de qualitat.
Educar els joves en la presentació i la defensa pública del treball realitzat.
Incentivar els centres en la motivació dels seus alumnes a endinsar-se en el món de la investigació.

COMITÈ ORGANITZADOR
L’òrgan encarregat del present premi estarà format pels següents membres:
·
·
·
·
·

Consell Comarcal del Tarragonès
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Instituts d’educació secundària de la comarca
FAPAC i FAPAES
Universitat Rovira i Virgili

BASES
PARTICIPANTS
Podran participar-hi alumnes de tots els centres d’educació secundària de la comarca del
Tarragonès, i cada centre podrà presentar tres treballs d’investigació de Batxillerat. Pel que fa als
Cicles Formatius de Grau Superior tres per família professional.

REQUISITS TÈCNICS DELS TREBALLS
Els treballs d’investigació han de reunir els següents requisits:
· Ésser realitzats durant el curs acadèmic 2016-17.
· Els treballs es poden presentar en qualsevol llengua curricular, impresos en DINA-4 a una

sola cara, a doble espai i amb cos 12. Els treballs presentats en anglès, francès, alemany o
italià, caldrà adjuntar una síntesi traduïda al català o al castellà.
· Extensió màxima de 50 pàgines, annexos exclosos, en el cas de treballs de Batxillerat i 100
pàgines, annexos exclosos, en els de Cicles Formatius de Grau Superior. En aquest darrer
cas, en el supòsit que els treballs presentats s’hagin realitzat en algun altre suport material
(maqueta, simulació pràctica, experiència real o model a escala), aquesta es podrà aportar
com a complement de la presentació del treball.
· Els participants han de presentar:
· Una còpia impresa del treball.
· Una còpia digital del treball en format PDF, si hi ha arxius de vídeo, en format *.avi
(extensió màxima total 300MB)
· Una presentació del treball en format PowerPoint .
· Un resum del treball d’un màxim de 400 paraules, en format PDF
· No podran concursar treballs que hagin estat premiats a d’altres certàmens amb anterioritat
al 30 de setembre de 2017, en aquest cas l’alumne/a haurà de comunicar-ho al Consell
Comarcal del Tarragonès, quedant aquest automàticament exclòs.
En cap dels fitxers, per tal de preservar l’anonimat del seus autors, no hi podrà figurar cap
referència que identifiqui l’alumne, professors o centre on estan matriculats.

TERMINI DE PRESENTACIÓ
· Els centres participants de Batxillerat han de fer arribar els treballs com a molt tard el

31/05/2017, i els de Cicles Formatius de Grau Superior, com a molt tard el 5/07/2017, al Consell
Comarcal del Tarragonès, c/ de les Coques, 3, 43003 Tarragona.
El centre ha de trametre:
· Ofici amb el/s treball/s seleccionat/s que el representi.
· Per a cada treball una fitxa d’inscripció.
· Els treballs aniran signats amb un pseudònim.

Premi d’investigació de Batxillerat
“Fundació Catalunya-La Pedrera”
·
·
·
·
·

Sr. José García, en representació del Consell Comarcal del Tarragonès.
Sr. Rafael Muñoz, en representació del Departament d’Ensenyament.
Sra. Estrella Nieto i Sra. Rosa Maria Murtró representants dels estudis de Batxillerat.
Sra. Lesley Anna Bell i Sra. Lourdes Tablado, caps de departament o seminaris.
Sr. Ricard Boqué i Sra. Yolanda Bodoque en representació de la Universitat Rovira i Virgili.

Premi d'investigació de Cicles Formatius de Grau Superior
“REPSOL”
·
·
·
·
·

Sr. Albert Abelló, en representació del Consell Comarcal del Tarragonès.
Sr. Valero Camps, en representació del Departament d’Ensenyament.
Sr. Rafel Pallach i Sra Marisi Vila, representants d’estudis de formació professional.
Sra. Elisabet Rofes i Sr. Joan Perelló, representants de CFGS sector serveis i sector industrial.
Sr. Antoni Martínez i Sr. Albert Oller, en representació de la Universitat Rovira i Virgili.

Els jurats poden cercar l’assessorament extern que considerin oportú. Així mateix, se’ls informarà del
nombre d’alumnes que han confeccionat els treballs de recerca.
Una vegada valorats els treballs presentats se’n farà una selecció i els interessats seran citats, prèvia
comunicació, per tal que exposin públicament el treballs abans de la lectura del veredicte del jurat (el
temps per a l’exposició serà de 5 minuts).
El jurat pot declarar desert algun dels premis convocats o concedir accèssits si ho considera oportú.
El seu veredicte és inapel·lable.

PREMIS
S’estableixen dues categories: Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior.
Per a cadascun d’aquests nivells educatius s’atorgaran els següents premis:
1r. premi
2n. premi
3r. premi

Participant
850 € i diploma
700 € i diploma
550 € i diploma

Centre
700 € i diploma
700 € i diploma
700 € i diploma

LLIURAMENT DELS PREMIS
L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc durant la tardor de 2017.
Un membre del jurat farà pública l’acta en què es donaran a conèixer els guanyadors. Serà en aquest
acte on a més es farà públic un reconeixement als tutors dels treballs guanyadors als quals se’ls
lliurarà un diploma acreditatiu.
Els treballs guanyadors passaran a ser propietat del Consell Comarcal, que podrà publicar-los o fer-ne
l’ús que consideri oportú. La resta de treballs presentats es col·locaran en la biblioteca-virtual,
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/info_centres_secundaria/
premisrecerca45.html#rep, per tal que puguin ésser consultats.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
El Consell Comarcal del Tarragonès, en compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, pel que es regula el dret d’informació i recollida de dades, informa a tots els
participants que:

· Les seves dades personals seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Consell, amb la finalitat
de gestionar el cartell de premis .

· S’autoritza a la utilització de qualsevol material fotogràfic o audiovisual en què aparegui el concursant per part del CC del
Tarragonès
Les dades personals i material gràfic podran cedir-se a administracions / entitats vinculades amb el premi.
En qualsevol moment, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit al Consell Comarcal del Tarragonès, c/ Coques, 3 - 43003 Tarragona.
Els autors, per la mera participació en el concurs, acceptaran les bases i renunciaran a qualsevol reclamació legal.
Altres aspectes no regulats en aquestes bases seran resolts per la Comissió Organitzadora d’aquest premi.

Amb el suport de:

Organitza:

Col·labora:

