
 
 

BASES REGULADORES DELS PREMIS DE TREBALLS DE RECERCA DE 

VILOBÍ D'ONYAR CURS 2020-2021 

 

 

1.- OBJECTE 

 

L’objecte del present concurs és promoure la recerca en totes les àrees de 

coneixement, així com sobre temes relacionats amb el municipi de Vilobí 

d'Onyar, mitjançant la concessió de premis als treballs guanyadors en 

cadascuna de les dues categories. 

 

 

2.- PARTICIPANTS 

 

Al concurs hi pot participar tot l’alumnat de 2n de batxillerat del curs 2020-2021 

empadronat al municipi de Vilobí d'Onyar, independentment de la població del 

centre on realitzen els estudis. 

 

 

3.- TREBALLS QUE ES PODEN PRESENTAR 

 

S'estableixen dues categories: 

 

A) Treballs de recerca sobre temes locals del municipi de Vilobí d’Onyar 

(culturals, educatius, artístics, històrics, urbanístics, ambientals, etc.). 

 

B) Treballs de recerca sobre temes generals. 

 

Només es podran presentar treballs que hagin obtingut una qualificació igual o 

superior a 5 sobre 10 per part del centre educatiu corresponent. 

 

 

4.- PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 

 

 Els treballs s’hauran de presentar a  l'Ajuntament de Vilobí d’Onyar en 

format PDF: 

o Presencial a les oficines de l’Ajuntament en suport CD o USB 

o Per correu electrònic a ajuntament@vilobidonyar.cat amb el 

concepte “Premis Treball Recerca curs 2020-2021” 

 

 Es presentaran els treballs en pseudònim i de forma que l’autor/a no es 

pugui identificar. 
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 En un document a part cal facilitar el nom i cognoms, el títol del treball, 

el centre d’estudi, la categoria a la que es presenta (local o general), el 

telèfon i l’adreça de correu electrònic de contacte. 

 

 Cal adjuntar, també, un resum i una selecció de paraules clau, en 

format PDF, amb una extensió màxima d’un full. Al resum cal fer-hi 

constar els objectius, els resultats i les conclusions de la recerca. 

 

 Terminis: 

 

o El dia 18 de gener de 2021 serà l’últim dia per a poder 

presentar els treballs a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar. 

 

 No s’acceptarà cap treball fora de termini. 

 

 

5.- JURAT 

 

El jurat que valorarà i atorgarà els premis estarà composat per persones: 

 

 Que siguin membres de l’equip docent de l’Escola Josep Madrenys de 

Vilobí d’Onyar i/o de l’IES de Santa Coloma de Farners. 

 Expertes de l’àmbit educatiu del municipi. 

 

La decisió del jurat serà inapel·lable. El jurat estarà facultat per resoldre 

qualsevol circumstància no descrita en aquestes bases. 

 

 

6.- CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

El jurat tindrà en consideració, principalment, els següents criteris a l'hora de 

valorar els treballs presentats: 

 

 Qualitat del treball escrit 

o Estructura del dossier de treball. 

o Ús adequat de la llengua escrita. 

o Redactat ben estructurat i amb rigor formal. 

o Presentació neta i acurada. Visualment agradable i entenedor. 

 

 Contingut del treball 

o Comunicació de les idees de forma clara i precisa. 

o Correcció en els continguts conceptuals exposats. 

o Capacitat de síntesi i sentit crític en l'elaboració del treball. 



 
 

 Originalitat de les idees, utilitat de la informació, contribució a la creació 

de coneixement. 

 

 

7.- PREMIS 

 

Hi haurà un premi de 150€ per a cadascuna de les dues categories: 

 

A) Treballs de Recerca sobre temes locals del municipi de Vilobí d’Onyar 

(culturals, artístics, històrics, urbanístics, ambientals, etc.) 

 

B) Treballs de Recerca sobre temes generals. 

 

El jurat podrà declarar deserts els premis en el cas que no s’hagin presentat 

treballs o que els presentats no assoleixin, al seu judici, la qualitat i els mèrits 

suficients com per a ser premiats. 

 

 

8.- VEREDICTE I ATORGAMENT DE PREMIS 

 

El veredicte i el repartiment de premis es farà públic el divendres 26 de febrer 

de 2021 a les 19 h a l'Espai Jove, situat a l’edifici El Sindicat, de Vilobí d’Onyar. 

 

En cas que s’hagi de modificar el dia o hora del lliurament dels premis, es 

comunicarà degudament a les persones interessades, mitjançant el telèfon o 

l’adreça de correu electrònic facilitats.  

 

9.- COMPLIMENT DE LES BASES I DRETS D'AUTOR 

 

L’incompliment d’aquestes bases, en qualsevol punt, podrà donar lloc a 

l’eliminació del/a concursant que hagi incorregut en incompliment. Amb 

l’acceptació d’aquestes bases i la presentació dels treballs, els seus autors/es 

cedeixen a l’Ajuntament els “drets d’autor”, sense cap límit temporal, per tal que 

l’Administració pugui efectuar les publicacions i comunicacions que estimi 

pertinents en qualsevol tipus de suport. En tot cas, en les difusions o 

publicacions que es facin es farà constar el nom de l’autor/a i el nom del centre 

a què pertanyia quan va fer el treball. 


