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BASES 
 
 
Amb la finalitat d’incentivar i potenciar l’esperit de recerca i la creativitat científica en 
els alumnes de 2n de Batxillerat, es convoca el  
 
 
VII PREMI COMARCAL DE TREBALLS DE RECERCA 
 
 
1. Participants:  hi podrà participar l’alumnat de 2n de Batxillerat de la comarca de  
la  Segarra 
 
2. Premis:  
 
S’estableixen dues modalitats: 
 
A/ Ciències i Tecnologia 
B/ Humanitats i Ciències Socials 
 
Cada modalitat comptarà amb els premis següents: 
  
 1r.  Premi:  300,00 € 
 2n. Premi:  200,00 € 
 Accèssit:  100,00 € 
  
Si l’accèssit d’alguna de les modalitats es declara desert, es podrà afegir com a 
segon accèssit de l’altra modalitat, si el jurat ho considera oportú. 
 
La resta de treballs presentats rebran un reconeixement per valor de 40,00 €.  
 
3. Condicions dels treballs 
 
El premi estarà obert a treballs d’investigació inèdits realitzats per l’alumnat dels 
centres de la nostra comarca, vinculats al món de la ciència, la llengua, la literatura, 
la història, l’art... o qualsevol altre àmbit del currículum escolar.  
 
Excepcionalment, també es podran admetre treballs d’altres centres, elaborats per 
alumnes residents a la Segarra, quan el tema de la recerca tingui una relació directa 
amb la comarca i el centre en garanteixi la seva qualitat. 
 
Poden ser de tipus experimental o teòric i podran consistir en experiències, o bé en 
altres iniciatives, orientades en el sentit de fomentar la creativitat i l’esperit d’estudi i 
recerca. 
 
Hauran de tenir obligatòriament un tutor (professor/a) que els dirigeixi i assessori.  
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4. Presentació i terminis 
 
Es podrà presentar un màxim de dos treballs per centre i modalitat. L’extensió del 
treball es limitarà a 80 pàgines sense comptar-hi els annexos. 
 
S’han de presentar 2 còpies de cada treball en format paper. Els treballs poden anar 
acompanyats d’audiovisual, maquetes, etc. 
 
Es tindrà especial cura de preservar l’anonimat de l’autoria i del centre de 
procedència del treball. Això vol dir, entre d’altres qüestions, que els treballs (dossier 
i, en el seu cas, les maquetes) no podran presentar-se signats, ni amb cap 
identificatiu que en delati la procedència; tampoc hi han de constar els agraïments.  
 
Així, el centre haurà d’entregar un únic CD, tancat en un sobre, a l’exterior del qual hi 
figurarà el nom de l’IES. Aquest CD contindrà : 
 

- Tantes carpetes com treballs presentats (màxim de 4), identificades amb el 
títol o paraula clau de cada treball.  Cadascuna d’aquestes carpetes, haurà de 
contenir els fitxers  següents, dins de subcarpetes: 
 
A/ Subcarpeta “Còpia”: fitxer amb 1 còpia íntegra del treball presentat.  
B/ Subcarpeta “Resum”: fitxer de text amb un resum del treball, en format 
Word (no en pdf) d’una extensió d’entre 4000 i 5000 caràcters, inclosos els 
espais (sense imatges). 
C/ Subcarpeta “Fotos treball”: 3 o 4 fitxers d’imatges que il·lustrin el treball. 
Aquests fitxers  hauran d’anar en el seu format original, sense reduir ni 
recomprimir. 
D/ Subcarpeta “Foto autor/a”: 1 fitxer d’imatge amb una fotografia de mida 
carnet de l’autor/a (format jpeg o gif), 
E/ Subcarpeta “Dades autor”: fitxer de text on hi constin les dades personals 
de l’autor/a: nom, cognoms, adreça postal, adreça electrònica, població, edat, 
telèfon, i nom del centre educatiu. A més, s’hi inserirà una imatge escanejada 
del DNI. 
F/ Subcarpeta “Dades professor/a”: fitxer de text on hi consti la identitat del 
professor/a que ha guiat el treball. 

 
 

Els treballs, juntament amb el CD del centre, s’hauran de presentar al Servei 
Educatiu de la Segarra,  Rambla Lluís Sanpere, número 22,  25200 CERVERA (tel. 
973 53 44 11). 
 
El termini de presentació  finalitzarà el divendres dia 12 de març de 2010, al matí. 
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5. Jurat i veredicte 
 
El jurat farà públic el seu veredicte durant la segona quinzena de maig. Aquest 
veredicte serà inapel·lable i podrà declarar desert algun dels premis.   
 
Així mateix, el jurat s’ajustarà a l’esperit i a la lletra d’aquestes bases per a resoldre, 
si s’escau, qualsevol dubte que en la interpretació de les mateixes es pugui produir. 
 
Només en cas d'empat, es valoraran més els treballs individuals que no 
pas els col�lectius. 
 
El lliurament de premis es realitzarà en un acte públic que tindrà lloc el dia 28 de 
maig de 2010, a les 18,30 h., a l’Auditori de Cervera. Aquest dia, els autors dels 
treballs guardonats amb els primers i segons premis, i amb els accèssits, podran 
disposar de la paraula per a expressar les motivacions i el contingut del seu treball. 
 
En el mateix acte públic els/les autors/es podran retirar els treballs presentats a 
concurs. 
 
Dels treballs que hagin estat premiats en quedarà una còpia a l’arxiu del CRP de la 
Segarra, tot i que aquest no es farà responsable de cap incident que de manera 
involuntària poguessin patir. 
 
El fet de presentar-se en aquest premi, no exclou que es puguin presentar en 
d’altres concursos. 
 
L’extracte de les memòries o resum dels treballs premiats, acompanyat de la foto 
dels autors/es, es publicarà a la revista Segarra, en format de dossier central.  
 
6. Altres determinacions 
 
La participació en aquest premi suposa la plena acceptació de tots els punts 
d’aquestes bases, de manera que el jurat en podrà excloure els treballs que no 
compleixin les condicions establertes. 
 
ORGANITZA: 
 
Servei Educatiu de la Segarra 
Centre de Recursos Pedagògics de la Segarra 
             
COL·LABOREN: 
 
IES Antoni Torroja      
IES Guissona  
IES la Segarra 
 
 



 
 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació 
Servei Educatiu de la Segarra 
Centre de Recursos Pedagògics  
 

Centre de Recursos Pedagògics de la Segarra 

Rambla Lluis Sanpere, 22.. 25200 Cervera. Telèfon 973 53 44 11, Fax 973 53 24 01, E-mail crp-segarra@xtec.cat 

 
PATROCINEN: 
 
Consell Comarcal de la Segarra 
Paeria de Cervera 
Ajuntament de Guissona 
IberCaja 
 


