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2016-05789
Ajuntament de la Selva del Camp

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de la Selva del Camp, en sessió ordinària realitzada el dia 14 de juny de 2016 ha aprovat les 
bases i la convocatòria del premi treball de recerca de batxillerat, any 2016, les quals s’exposen al públic durant el 
termini de 30 dies a fi  que es puguin formular les reclamacions i al·legacions que es considerin escaients.

ANNEX. Bases del Premi de Recerca de Batxillerat 2016

L’Ajuntament de la Selva del Camp convoca el Premi de Recerca de Batxillerat 2016 com a reconeixement de la 
dedicació dels estudiants en la recerca i difusió d’informació sobre temàtica referent al municipi de la Selva del Camp 
que es duu a terme en els treballs de recerca fets a l’Institut d’Ensenyament Secundari Joan Puig i Ferreter de la 
Selva del Camp.

Bases per a la participació:
1. Podran presentar-se al premi, treballs de recerca de segon de Batxillerat que situen l’àmbit de la investigació 

en qualsevol temàtica referent a la Selva del Camp. Els treballs han de ser inèdits, tot i que poden haver estat 
presentats a altres premis. 

2. Els alumnes hauran d’haver cursat segon de batxillerat en el moment de la redacció fi nal del treball i hauran 
d’haver aprovat aquest treball els cursos 2014-2015 i 2015-2016

3. Caldrà presentar una còpia impresa del treball, a DIN-A4 i una altra còpia en un llapis de memòria.
4. El nom i els cognoms dels concursants no podran constar ni en el treball ni en el llapis. Juntament amb el treball 

es lliurarà un sobre tancat on a l’exterior hi constarà el nom del treball i el pseudònim de l’autor o autora. A 
l’interior, hi haurà un full amb el nom i cognoms de l’autor/a, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic. 

5. Caldrà incloure també un comprovant signat pel professor de l’institut tutor o tutora del treball, amb el segell del 
centre que certifi qui que el treball ha estat aprovat pel tutor o tutora i el tribunal corresponent.

6.  Els originals i la documentació adjunta s’adreçaran en un sobre a la regidoria delegada d’Ensenyament de 
l’Ajuntament de la Selva del Camp, a la plaça Major, núm.4, indicant en el sobre “Premi de Treball de Recerca 
de Batxillerat 2016”.

7.  El termini per lliurar els treballs és el 25 de novembre de 2016 a les 14 h..
8.  Hi haurà tres premis que consistiran: el primer premi, en un ordinador portàtil; el segon i tercer premis consistiran 

en una mini ipad.
9. Els guanyadors seran informats de manera oportuna de la data i lloc de lliurament dels premis.
10.  El jurat valorarà prioritàriament els criteris següents: 

-  el rigor i el tractament científi c en el desenvolupament del treball, (fi ns a 40 punts)
- la creativitat i l’originalitat en el plantejament del tema i la metodologia emprada (fi ns a 40 punts)
-  la correspondència entre el plantejament inicial, els objectius i les conclusions (fi ns a 40 punts)
-  l’estructura, la presentació del treball i l’ús adequat de la llengua (fi ns a 30 punts)
Puntuació màxima: 150 punts
La puntuació mínima que cal obtenir per ser guardonat és de 100 punts

11.  El jurat estarà format per quatre persones: la regidora-delegada d’Ensenyament de l’Ajuntament de la Selva del 
Camp, o la persona en qui delegui; un/a professor/a de l’Institut Joan Puig i Ferreter, aliè als treballs de recerca 
concursants, designat per la direcció del centre; un/a professor/a de la URV i un membre del Centre d’Estudis 
Selvatans.

12.  El Jurat pot buscar assessorament extern i pot declarar desert el premi o concedir accèssits. El seu veredicte és 
inapel·lable.

13. La còpia en paper dels treballs presentats, premiats i no premiats quedaran dipositats a la biblioteca municipal. 
El llapis de memòria amb la còpia del treball en suport informàtic podrà ser retirat per l’autor una vegada resolta 
la convocatòria.

14.  Els autors han d’acceptar les bases i renunciar a les reclamacions legals.

La Selva del Camp, 4 de juliol de 2016.
Josep Masdeu Isern, alcalde.
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