
PREMI  TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT
I  CICLES FORMATIUS 

BOP núm. 64 del 6 d'abril de 2021 (pàgines 54-57), edicte
2618. Bases específiques reguladores de subvencions de
l’Àrea d’Ensenyament.
Programa 2: PREMI DE TREBALLS DE RECERCA DE
BATXILLERAT I CICLES.

Convocatòria Premis Treballs de Recerca de Batxillerat i
Premi de Crèdits de Síntesi o Projectes de Cicles Formatius
del 2022 al BOP núm. 77 del 22 d'abril de 2022, edicte
núm. 3291.

La Bisbal d'Empordà

Per a informació més detallada podeu consultar:

Només hi ha un bé: el coneixement. 
Només hi ha un mal: la ignorància.

Sòcrates

5a EDICIÓ

Data límit de presentació: 07 - 05 - 2022
ORGANITZA:



4. Premi

Premi de Treball de Recerca de Batxillerat: 250€
Premi de Crèdit de Síntesi o Projecte de Cicles Formatius: 250€

Es concediràn dos premis:

5. Jurat

El jurat dels premis estarà format per 3 membres: 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 a la web municipal.
El jurat es reserva el dret de concedir els premis ex aequo, concedir un
accèssit, o declarar-los deserts, si ho considera oportú, en el cas que les
obres presentades no arribi a un nivell mínim de qualitat. 

6. Treballs presentats
L’original dels treballs que hagin estat premiats quedaran en poder de
l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà que es reserva el dret, sense límit de
temps, a publicar les obres i/o fer-ne difusió pública En qualsevol cas, en la
difusió s'indicarà el nom de l'autor/a i el del centre de secundària al qual
pertany.
En el cas que els treballs premiats siguin publicats, caldrà fer constar en la
publicació que han rebut aquest premi i lliurar-ne una còpia a l'Ajuntament de
la Bisbal d'Empordà.
Els exemplars dels treballs no premiats podran ser recuperats per les
persones autores a l'àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament de la Bisbal
d'Empordà (c/ 1 d'octubre de 2017, 16-24 de la Bisbal), a partir de l'endemà
de la lectura del veredicte i en un període de màxim dos mesos d'aquesta
data. 

Treballs de Recerca de Batxillerat.
Crèdit de Síntesi o Projectes de Cicles Formatius

L’objecte d’aquestes bases específiques és la regulació del procediment de
concessió de dos premis econòmics per als concursos: 

Es podran presentar tots els treballs que tractin sobre la Bisbal d'Empordà, i hi
poden participar estudiants de Batxillerat i de Cicles Formatius de grau mitjà i
superior de qualsevol institut de Catalunya durant el curs 2021-22.

1. Objecte

2. Requisits dels treballs a presentar
Els treballs, crèdits de síntesi o projectes, escrits en llengua catalana,
necessàriament tractaran sobre temes relacionats amb la ciutat de la Bisbal
d'Empordà, en qualsevol dels seus àmbits temàtics (cronològics,
geogràfics, història, patrimoni, economia, població, migracions, història de
vida, etc.)
Tant el format com el suport i l'extensió del treball és lliure. Els escrits
hauran de ser lliurats d'acord amb les normes establertes en els respectius
projectes curriculars dels ensenyaments que cursi l'alumant. 
Els treballs, crèdits de síntesi o projecte s’hauran de presentar en format
digital. A la portada hi haurà de constar el títol del treball i haurà d’estar
signat amb un pseudònim. S’acompanyarà d’un document en pdf en el qual
hi haurà de constar el nom del treball, el pseudònim i les dades bàsiques de
contacte de l’autor o autora: nom i cognoms, fotocòpia del DNI, adreça
actual, adreça electrònica si s’escau, telèfon fix i mòbil, curs, centre
d’ensenyament on estudia i la seva adreça i nom del professor o professora
que hagi tutoritzat el treball, així com un breu resum del treball d’entre 10 i
15 línies.

3.  Presentació dels treballs

Els treballs, crèdits de síntesi o projectes es presentaran per registre d'entrada
a l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, ja sigui telemàticament
(https://www.seu-e.cat/ca/web/labisbaldemporda) o presencialment a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de la Bisbal (a l’atenció de l’Àrea
d’Ensenyament). En aquest últim cas, el treball s'haurà d'aportar en algun
mitjà digital (llapis de memòria o altres). El termini de recepció dels treballs
serà 15 dies des de la publicació al BOP de la convocatòria, és a dir, del 23
d'abril al 7 de maig.

Per a qualsevol dubte contacteu amb l'Àrea d'Ensenyament:
C. 1 d'Octubre de 2017, 16-24

17100 La Bisbal d'Empordà
Tel.: 972 64 67 37

c/e:ensenyamentlabisbal@gmail.com

MOLTA SORT!


