PREMI PROTAGONISTES DEL DEMÀ
Contingut del concurs
El concurs consisteix en lliurar el treball de recerca realitzat per l'estudiant de
segon de batxillerat i defensar-lo oralment davant d'un tribunal. Igualment
també cal presentar un informe del Centre amb la valoració acadèmica
(expedient acadèmic) i personal de l’alumne.
Els treballs que es presentin al premi han de ser fruit del treball de recerca
individual o col·lectiu tutelat i redactat com a part del currículum de
l'estudiant.
Cada Institut presentarà un únic treball de recerca al premi. Per escollir el
candidat o candidata els instituts tindran en compte el següent:
 La nota i exposició del treball de recerca. (60%)
 L’expedient acadèmic de l’alumne de 1r de Batxillerat. (20%)
 La competència personal i social de l’estudiant: habilitats d’expressió
oral i capacitat de síntesi, empatia i implicació social. (20%)
Es poden presentar treballs de qualsevol temàtica.
Es poden redactar en català, castellà, anglès o francès. L’exposició oral es farà
en català o castellà.
Després del lliurament dels treballs, aquests s'hauran de defensar oralment
davant d’un tribunal format per persones de reconegut prestigi personal i
professional i relacionades amb la comarca del Berguedà.
L'estudiant haurà d’exposar:




Breu resum del treball.
L'objectiu bàsic, la metodologia i les conclusions de la recerca.
La rellevància, l'interès i la importància de la recerca.

Els membres del tribunal poden, si ho consideren oportú, fer preguntes i
valoracions en finalitzar l'exposició de l'estudiant.

Es valorarà sobretot la motivació de l'estudiant, demostrada en l'exposició, i
les seves competències pel que fa a l'estructuració dels continguts, la capacitat
d'anàlisi, les habilitats d'expressió oral i la consecució d'objectius. També es
valoraran l’expedient acadèmic de l’alumne i les aportacions que en pugui fer
l’institut de procedència.
L’entitat organitzadora es reserva el dret de declarar desert el premi per
manca de nivell acadèmic dels treballs presentats.

Com participar-hi
L'alumnat que vulgui participar en el concurs ha d'emplenar una sol·licitud
d’inscripció que es farà arribar als Instituts. Juntament amb la sol·licitud ha
de lliurar:






Una còpia amb suport informàtic del treball de recerca. A la portada hi
ha de constar el nom de l’estudiant, el nom del centre de procedència i
el nom del tutor que ha dirigit la recerca.
Un resum d’un màxim de dues pàgines en què constin l’objectiu, la
metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca. A la portada hi
ha de constar el nom de l’estudiant, el nom del centre de procedència i
el nom del tutor que ha dirigit la recerca.
Un informe del centre on estudia l’alumne amb la seva valoració
acadèmica (expedient acadèmic) i personal.

El treball ha de ser original i presentat per l’estudiant com a treball de recerca
de segon de batxillerat. Es poden utilitzar mitjans gràfics per completar
l’exposició (presentació de Microsoft Power Point, etc.)

Premis
Per a l’alumne/a
El premi consisteix en 1000 euros, que s’han de gastar obligatòriament en el
pagament de la matrícula universitària o de CFGS. En cas que l’estudiant
obtingués Matrícula d’Honor a Batxillerat i com a conseqüència obtingués la
matrícula del primer curs gratuïta, el premi es destinaria a la matrícula del
segon curs.
Per al centre
El premi consisteix en 500 euros a gastar en material escolar.

La propietat intel·lectual dels treballs premiats és dels autors. La participació al
concurs implica que l’entitat organitzadora està autoritzada a difondre
fotografies de la jornada d’entrega de premis, a través dels mitjans que
consideri oportuns.
Els treballs no premiats es retornaran als Instituts corresponents.
Lloc i calendari


Data límit d'inscripció i lliurament dels treballs: la inscripció i els
treballs es lliuraran a les secretaries dels centres escolars l’últim dia hàbil
del mes de gener.



Exposició oral: es realitzarà a la Sala Blava del Casal d’Avis de Berga,
Plaça Sant Joan, 08600 Berga (la data s’anunciarà personalment i a
través de la web). És un acte obert a tot el públic.



L’ordre en què es durà a terme l’exposició del treball s’establirà per
sorteig.
El lloc, dia i hora del lliurament del premi s’anunciarà oportunament.



