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XII PREMI
TREBALL DE
RECERCA DE
BATXILLERAT
sobre la Ribera d’Ebre

DL: T 177-2021

TERMINI

10 de març de 2021
a les 23:59h

MÉS INFORMACIÓ

C / Sant Jordi 3, 3r 3a (Flix)
977 41 05 21
cere@riberadebre.org

BASES REGULADORES
1

Es poden presentar a aquesta convocatòria Treballs de Recerca de
Batxillerat corresponents al curs 2020-2021 elaborats per alumnat de
qualsevol centre de secundària català.

treballs que es presentin hauran de ser obres originals i hauran de
2 Els
tenir el vistiplau explícit de la direcció del centre de secundària que les
proposi. Cada centre podrà presentar, com a màxim, tres treballs que
s’adeqüin a la convocatòria. Aquests treballs s’hauran de fer arribar en
format PDF a través de correu electrònic* amb el/els títol/s del
treball/s, el nom de cada alumne/a aspirant al premi, les dades
personals de l’alumne/a (centre, nom i cognoms, data de naixement,
adreça postal, població i adreça electrònica) i els noms dels tutors i
tutores del treball.
Els treballs s’hauran de presentar obligatòriament en format PDF
i NO haurà de constar el nom de l’alumne/a en cap lloc del treball,
ni cap imatge o dada que en permeti la seva identificació.
*En cas que la mida de l’arxiu no permeti enviar-lo per correu electrònic, els treballs es
podran fer arribar a través de WeTransfer o plataformes similars. A banda, caldrà enviar
un correu amb les dades requerides anteriorment.

un premi al guanyador/a i dos
3 S’atorgarà
reconeixement entre tots els treballs presentats.

premis més de

treball guanyador obtindrà una beca del CERE en una categoria
4 Elespecial
juvenil per valor de 250 € i la subscripció com a soci o sòcia
del CERE durant 2 anys, durant els quals el guanyador rebrà les
publicacions que l’entitat editi a partir de la data d’atorgament dels
premis. Els dos treballs amb premi de reconeixement rebran una beca
de 50€ i, com el guanyador, la subscripció com a soci o sòcia del CERE
durant 2 anys.

5 En la valoració dels treballs presentats el jurat tindrà en compte:
• El rigor i tractament científic i/o humanístic en el
desenvolupament del tema del treball.
• L’originalitat en el plantejament del tema i en la metodologia
emprada.
• La capacitat per resoldre els problemes presentats, la
idoneïtat de les fonts d’informació i l’ús d’aquestes.
• L’estructuració adequada del treball escrit, la presentació
dels materials i l’ús adequat de recursos gràfics i multimèdia.
• L’ús adequat de la llengua catalana i la capacitat de síntesi.
• La contribució a la millora del coneixement d’aspectes
relacionats amb el territori de la Ribera d’Ebre, tant en l’àmbit
local com comarcal.
• La defensa del treball en una presentació oral. Si les
circumstàncies ho permeten, el mateix dia de l’acte de
lliurament del premi els tres finalistes seleccionats hauran de
presentar el seu treball davant el jurat i el públic assistent.
Degut a les restriccions per la Covid-19, el CERE es reserva el
dret de convocar la presentació de forma virtual.
• El material de suport de la presentació s’haurà de portar
preparat en format PDF i guardat en un pendrive. En cas que
els participants vulguin portar material de suport en un altre
format, hauran de portar el seu propi ordinador portàtil i ho
hauran de comunicar al CERE.

premis s’atorgaran per decisió inapel•lable del jurat, integrat
6 Els
principalment per membres de diferents seccions del CERE i altres
persones que es puguin considerar oportunes.
jurat podrà declarar deserts els premis en els quals no s’hagin
7 Elpresentat
treballs amb els mèrits suficients.
facilitar la difusió dels treballs guanyadors, amb l’acceptació del
8 Per
premi, l’autor/a o els autors cediran al CERE el dret a portar a terme la
publicació del treball i la seua comunicació pública per la xarxa
Internet. En qualsevol cas, en la difusió s’indicarà el nom i cognoms i
població de l’autor/a, el nom i la població del centre de secundària
que ha presentat el treball i el del tutor de recerca corresponent. El
guanyador també es compromet, si així li sol•licita el CERE, a presentar
un resum del treball, adaptat a la normativa de la “Miscel•lània” del
CERE, per publicar en aquesta revista.
treballs guanyadors i amb reconeixement es podran consultar al
9 Els
web del CERE (www.riberadebre.org) a partir de dos mesos després de
l’atorgament dels premis.
final d’admissió dels originals a la seu del CERE serà el
10 El10 termini
de març de 2021 a les 23:59h. Els treballs s’hauran de fer arribar
amb tota la informació
cere@riberadebre.org.

demanada

al

correu

electrònic

les circumstàncies ho permeten, el lliurament dels premis serà
11 Si
durant el mes d’abril de 2021, dia a concretar, a Flix. El CERE es
reserva el dret de suspendre o modificar la data i lloc del lliurament
dels premis per causes justificades.

CONVOCA

COL•LABORA

