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PREMIS ALS TREBALLS DE RECERCA JAUME
ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT DE BESCANÓ

CASADEMONT

1a edició
BASES DEL PREMI
Primera.- Poden participar en la convocatòria els estudiants de 2n de batxillerat
matriculats a l’Institut la Miquela de Bescanó que hagin presentat el treball de
recerca a l’institut.
També hi podran participar tots els treballs de temàtica de Bescanó.
Segona.- Els treballs de recerca hauran d’indicar a quina modalitat de premi
opten. Només poden escollir-ne una de les presentades a continuació:
a).- Premi Bescanó.- La temàtica ha d’estar relacionada amb el municipi de
Bescanó, tractat des de qualsevol àmbit.
b).- Premi als treballs de l’àmbit cientificotecnològic o humanisticosocial
d’alumnes de batxillerat matriculats a 2n de batxillerat a l’ Institut la Miquela de
Bescanó.
Tercera.- Els treballs han de ser originals i inèdits i han de tenir el vistiplau de
la Direcció del centre d’educació secundària on s’han elaborat.
Quarta.- L’extensió del treball és lliure. S’han de presentar en format paper,
enquadernats correctament, i en format pdf. En cap dels 2 formats hi pot figurar
el nom del participant. Han d’anar acompanyats d’una sinopsi d’un màxim de
dos folis, on consti la motivació personal i les conclusions que ha extret de la
recerca.
Els treballs es presentaran amb pseudònim. Caldrà adjuntar-hi un sobre tancat
on consti, a l’exterior, el títol del treball i, a l’interior, la identificació de l’autor/a
(nom, adreça, DNI, telèfon i correu electrònic), la identificació del director/a o
coordinador/a de batxillerat del centre, i el nom, adreça i el telèfon de contacte
de l’institut on s’ha cursat el batxillerat.
En el moment de la presentació del sobre al Registre d’Entrada de
l’Ajuntament, caldrà adjuntar-hi una instància en la qual es farà constar el títol
del treball i la modalitat a què es presenta, a o b.
Cinquena.- El termini màxim per presentar els treballs al Registre d’Entrada de
l’Ajuntament de Bescanó és l’11 de març del 2018.
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Sisena.- La dotació del Premi és de:
-

300 € per al millor treball de temàtica del municipi de Bescanó.
300 € per al millor treball de recerca d’alumnes de 2n de batxillerat
matriculats a l’institut la Miquela de Bescanó.

Setena.- Els treballs guanyadors quedaran a la Biblioteca Josep Fontbernat de
Bescanó.
Vuitena.- El jurat estarà format per:
-

-

Presidenta: regidora d’Ensenyament o persona en qui delegui.
Vocals: regidors de Joventut i una persona entesa i/o referent en les
ciències socials o humanes; una persona entesa i/o referent de les
ciències pures, naturals o aplicades (professors de l’Institut La
Miquela de Bescanó).
Secretari/a: un/a treballador/a de l’Ajuntament.

El jurat pot declarar el premi desert o concedir accèssits. El seu veredicte és
inapel·lable.
Novena.- El lliurament del premi es farà en l’acte públic de fi de Batxillerat.
Desena.- La propietat intel·lectual del treball pertany a l’autor/a. No obstant
això, donarà conformitat per escrit a l’Ajuntament de Bescanó perquè pugui
publicar el treball premiat si ho considera oportú. Aquesta autorització signada
es presentarà juntament amb la sol·licitud del treball. En tot cas, si s’arriba a
publicar, es farà constar que va rebre el premi atorgat per l’Ajuntament de
Bescanó.
Onzena.- Les obres no premiades restaran a l’Ajuntament fins al 30-06-2018.
Transcorregut aquest termini l’Ajuntament no es responsabilitza de la
conservació dels originals i podrà procedir a la seva destrucció sense que això
origini dret a cap tipus d’indemnització o compensació.
Dotzena.- La presentació dels treballs al Premi de Treballs de Recerca de
l’Ajuntament de Bescanó comporta l’acceptació d’aquestes bases.

