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Per a informació més detallada podeu consultar:

ORGANITZA:

BOP núm. 86 del 6 de maig de 2019 (pàgines 89, 90 i
91). Bases específiques reguladores de subvencions
de l’Àrea d’Ensenyament. 
Programa 2: PREMI DE TREBALLS DE RECERCA
DE BATXILLERAT.

Convocatòria Premis Treballs de Recerca de
Batxillerat 2019 al BOP núm. 103 del 29 de maig de
2019 (pàgines 42 i 43).

"L'objecti� d� l'educació és crear persones
qu� pugui� fer coses noves enlloc d� repetir

les qu� altres generacions ha� fet"
Jean Piaget



L’objecte d’aquestes bases específiques és la regulació del
procediment de concessió d’un premi econòmic per al
concurs de treballs de recerca de batxillerat.
Es podran presentar tots els treballs fets per estudiants de
batxillerat de l’Institut de la Bisbal durant el curs 2018-19.

1.- Objecte

2.- Requisits dels treballs a presentar
Els treballs han de ser escrits en llengua catalana.
Han de tractar sobre temes relacionats amb la Bisbal
d'Empordà, en qualsevol dels seus àmbits. Tant el format
com el suport i l'extensió són lliures. 
S'hauran de presentar tres còpies en suport paper i una en
digital degudament etiquetades amb el nom del treball i un
pseudònim. 
Les còpies s'acompanyaran amb un sobre tancat, a
l'exterior del qual constarà el nom del treball i el
pseudònim. A l'interior, hi haurà dades bàsiques de
contacte de l'autor/a: nom i cognoms, DNI, adreça actual,
adreça electrònica si escau, telèfon fix i mòbil, i nom del
professor/a que hagi tutoritzat el treball, així com un breu
resum del treball d'entre 10 i 15 línies.
Tots els treballs hauran de complir els criteris de la guia de
l’Institut de la Bisbal.

3.- Presentació dels treballs
Els treballs es presentaran a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament de la Bisbal, a l’atenció de l’Àrea
d’Ensenyament. El termini de recepció del treballs serà 15
dies des de la publicació al BOP de la convocatòria, és a dir,
del 30 de maig al 19 de juny ambdós inclosos.

4.- Premi
Es concedirà un premi per valor de 450 €.

5.- Jurat

El jurat estarà format per un professor/a de l’Institut de la
Bisbal, un tècnic/a de l’Ajuntament i una persona experta
en el camp de la literatura, pedagogia i/o educació.
El veredicte del premi es farà públic en el transcurs de
l’acte de lliurament que se celebrarà el mes de setembre
del 2019 a l’amfiteatre del Mundial. La data s’anunciarà a la
web municipal.
El jurat es reserva el dret de concedir un accèssit,
subdividint l’import del premi, si ho considera oportú, o
declarar-lo desert, en el cas que les obres presentades no
arribin a un nivell mínim de qualitat.

6.- Treballs presentats
L’original del treball que hagi estat premiat quedarà en
poder de l’Ajuntament i els no premiats es podran recollir
a l’Àrea d’Ensenyament (C. 1 d’Octubre de 2017, 16-24
de la Bisbal d’Empordà) en el termini de dos mesos, a
partir del dia del veredicte i després de petició prèvia.
En el cas que els treballs premiats siguin publicats,
caldrà fer-hi constar que han rebut aquest premi i lliurar
una còpia de la publicació a l’Ajuntament.


