
 

 
 

BASES DE PARTICIPACIÓ QUARTS  PREMIS ALS MILLORS TREBALLS DE  
RECERCA DE BATXILLERAT DE L’ ALUMNAT DE CUBELLES 

 
 
 

L’Ajuntament de Cubelles amb la col·laboració dels centres de secundària que imparteixen 
batxillerat al nostre municipi, organitzen per quarta vegada, els premis als treballs de recerca de 
batxillerat per tal de reconèixer l’esforç dels nois i de les noies en aquesta primera experiència de 
recerca. 

 
 

Objecte 
 
Atorgar premis amb l’ objectiu de premiar l’ esforç d’ alumnes d’ensenyament postobligatori què, 
sota la tutela del professorat, duguin a terme un treball de recerca. Els treballs es presentaran 
preferentment en llengua catalana. 
  
Aquests premis es divideixen en dos grups: àrea Científica i Tecnològica i area d’ Humanitats i 
Ciències Socials. 
 
 
Àmbit 
 
Els treballs poden ser de tipus experimental o teòric, en el sentit de fomentar la creativitat 
científica i l’esperit de recerca en qualsevol dels àmbits del coneixement. 
 
Els treballs de recerca presentats han de ser inèdits. 
 
Les sol·licituds són avaluades pel jurat i s’hi tenen en compte els criteris següents: 

a) L’originalitat del tema (15/100) 
b) El caràcter interdisciplinari del treball  (10/100) 
c) La proposta d’ hipòtesi, la correcció metodològica i el rigor científic de les conclusions 

(25/100) 
d) La qualitat lingüística i la presentació general del treball i del resum (15/100) 
e) Es valoren els treballs d’aplicacions de tècniques de recerca en àmbits i objectius 
assolibles per alumnes d’aquests nivells i sobre els quals pugin fer aportacions pròpies 
(15/100) 
f) Es valoren més els treballs que hagin suposat un esforç suplementari en la tasca 
habitual de les matèries, els crèdits o les àrees del seu curs acadèmic (15/100) 
g) La utilització de noves tecnologies, si escau (5/100) 
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Destinataris 
 
Poden beneficiar-se d’aquests premis, les persones que siguin autores dels millors treballs de 
recerca realitzats per estudiants de 2n de Batxillerat i matriculats durant el curs 2014-2015 als 
centres d’ ensenyament de Cubelles. 
 
 
Presentació de treballs 
 
Només es pot presentar un treball per alumne de l’àrea que desitgi . 
 
Els treballs es lliuraran en el format següent: s’ha de presentar una còpia impresa en paper i una 
versió digital  (Pen Drive, CD-ROM o DVD) en format PDF. 
Pot anar acompanyat de complements diversos: maquetes, material informàtic, material visual, 
etc. 
 
Els treballs s’han de presentar a l‘ Institut Cubelles amb el seu títol i sense cap referència dels 
autors o de les autores que sigui visible. 
 
Les referències i dades personals dels autors cal presentar-les en un sobre tancat, juntament 
amb el treball. A l’ exterior d’ aquest sobre hi ha de figurar la següent inscripció: “ Quarts premis 
treball de recerca de batxillerat del municipi de Cubelles”.  A l’ interior del sobre hi ha de constar 
la informació següent: Títol del treball, nom i cognoms de l’ autor o de l’ autora i nom del tutor o 
de la tutora del treball.   
 
Una vegada seleccionats pel professorat de l’ Institut Cubelles, els treballs es podran presentar a 
l’ Ajuntament de Cubelles, com a màxim el dia 30 de maig  de 2015. 
 
Es retornarà la còpia dels treballs, no premiats, un cop finalitzat el concurs; restant a disposició 
dels participants en la seu del departament d’ ensenyament en l’ horari d’ atenció al públic. L’ 
ajuntament es reserva el dret a destruir-lo si passats 6 mesos no ha estat recollit pel seu autor o 
persona autoritzada per aquest.  
 
El format i l’ extensió dels treballs és lliure. 
 
 
Jurat 
 
Es constituiran dos jurats, un per cada àmbit (Àrea Científica i Tecnològica i Àrea d’ Humanitats i 
Ciències Socials.) i estaran formats per 4 membres cada un.  
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Els jurats estaran formats per persones qualificades de contrastada experiència en el món 
cultural, científic, tecnològic, acadèmic i social, escollits per la regidoria d’ Ensenyament, llur 
decisió serà inapel·lable. 
 
En cas d’haver algun vincle entre algun participant i algun membre del jurat, aquest s’abstindrà 
en la valoració. 
 
El jurat es reserva el dret de declarar desert algun premi. 
 
En cas d’empat, decidirà el vot del President.  
 
 
Premis  
 
S’ atorgarà un primer premi, consistent en una Tablet o similar (a determinar) a l’estudiant 
premiat en l’ àrea Científica i Tecnològica. 
 
S’atorgarà un segon premi, consistent en un Lector E-Book o similar (a determinar) a l’estudiant 
premiat en l’àrea Científica i Tecnològica. 
 
S’atorgarà un tercer premi, consistent en un disc dur portàtil o similar (a determinar) a l’estudiant 
premiat en l’ àrea Científica i Tecnològica. 
 
S’ atorgarà un primer premi, consistent en una Tablet o similar (a determinar) a l’ estudiant 
premiat en l’ àrea d’ Humanitats i Ciències Socials. 
 
S’atorgarà un segon premi, consistent en un lector E-Book o similar (a determinar) a l’estudiant 
premiat en l’àrea d’ Humanitats i Ciències Socials. 
 
S’atorgarà un tercer premi, consistent en un disc dur portàtil o similar  (a determinar) a l’estudiant 
premiat en l’ àrea d’ Humanitats i Ciències Socials. 
 
Els premis estan subjectes a la retenció de l’IRPF corresponent, segons la legislació vigent. 
 
 
Difusió dels treballs 
 
Els treballs de recerca premiats es publicaran al web de Cubelles www.cubelles.cat; per aquest 
motiu el participant atorga els drets d’ explotació del treball de forma gratuïta i il·limitada a favor 
de l’ Ajuntament de Cubelles en els diversos medis que aquest consideri 
 
 
Lliurament de premis i difusió 
 
Es realitzarà un acte de lliurament de premis per als participants, on les persones premiades 
faran una breu exposició dels seus treballs, d’una durada aproximada de 5 minuts.  
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La data, el lloc i les característiques de l’acte es publicaran juntament amb el veredicte del jurat.  
 
Serà obert al públic en general. 
 
Així mateix també s’ autoritza de forma expressa a que en l’ acte de lliurament dels premis, es 
puguin captar i publicar imatges dels premiats a la web, xarxes socials, publicacions o qualsevol 
medi considerat adient per part de l’ Ajuntament, de conformitat amb Llei Orgànica 1/1982, de 
Protecció Civil del Dret al Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, amb 
relació a allò establert en la Llei 15/99, de Protecció de dades de caràcter personal.  
 
Responsabilitat 
 
Amb l’ acceptació de les bases, el participant declara de forma informa que autoritza el 
tractament de les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i 
incorporades en un Fitxer denominat “cursos i activitats” responsabilitat de l’ Ajuntament de 
Cubelles, amb la finalitat de gestionar i portar el control dels recursos i activitats que es gestiona. 
Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de  la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitat els drets d’ accés, 
rectificar, cancel·lació i oposició a : Plaça de la Vila, 1, 08880 Cubelles (Barcelona) 
 
Així mateix disposa de té l’ autorització dels seus pares/tutors o representats legals per participar 
en aquest concurs.  
 
L’ Ajuntament de Cubelles no es responsabilitza dels continguts dels treballs presentats. Cada 
treball serà supervisat per l’ equip directiu de l’ Institut de Cubelles. Per tant amb la seva 
presentació, el participant i el seu representant legal declara que disposen de les corresponents 
autoritzacions que poden donar-se lloc respecte als drets de propietat intel·lectual, industrial, 
pròpia imatge, protecció de dades o qualsevol altre que tingui incidència amb les persones que 
consten en aquests treballs, exonerant en tot cas a l’ Ajuntament de Cubelles dels perjudicis que 
pot provocar i les responsabilitats que es derivin per la seva manca.  
 
 
Conformitat 
 
La participació en aquest concurs implica la plena conformitat i acceptació de les seves bases, 
així com les decisions preses pel jurat i la seva interpretació de les bases. 
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