
abans DEL 30 JUNY 2022

treballs presentats

L’objecte d’aquest concurs és promoure, d’una banda,  la recerca 
en les diverses  àrees de coneixement i, de l’altra, en temes 
relacionats amb Santa Coloma de Farners, mitjançant la conces-
sió de premis als treballs guanyadors en cada categoria. 

PARTICIPANTS I CATEGORIES

S’estableixen 2 categories: 

Categoria A:
Alumnes de Batxillerat o Cicles Formatius de centres escolars de 
SCF o que siguin residents a SCF.

Categoria B. Persones majors d’edat.
Es pot presentar a la categoria B qualsevol persona major d’edat.

En totes les categories els treballs que es presentin hauran de ser 
originals. El plagi o còpia de treballs d’altres autors comportarà 
l’eliminació automàtica del concursant. 

1. Els treballs presentats per participants del grup A, hauran 
d’anar acompanyats de la conformitat per part de la direcció del 
centre escolar corresponent. Per cada centre i per cada categoria 
podran presentar-se fins a un màxim de dos treballs per a cadas-
cuna de les següents modalitats: 

Les modalitats establertes per a les categoria A:
   • Treballs de recerca en humanitats i ciències socials.
   • Treballs de recerca en ciència, salut i tecnologia. 
   • Treballs de recerca en emprenedoria. 
   • Treballs de recerca sobre art.
   • Treballs de recerca d’àmbit local.
   • Treballs de recerca sobre medi ambient.

2. A la categoria B, el treball s’ha de referir a aspectes culturals, 
artístics, històrics, urbanístics, etc....,que tinguin com a àmbit la 
ciutat de Santa Coloma de Farners.

TREBALLS QUE ES PODEN PRESENTAR

3. Tots els treballs, qualsevol que sigui la seva categoria i modali-
tat, hauran de contenir obligatòriament una justificació de l’interès 
del tema i quin procés d’elaboració s’ha seguit. 

Així mateix, caldrà fer un resum descriptiu del treball i, finalment, 
una selecció de paraules clau.

IDIOMES EN QUÈ ES PODEN PRESENTAR

Els treballs de totes les categories podran presentar-se en català, 
castellà, anglès i francès. Tots els documents que integrin el 
treball, així com els seus annexes, estaran escrits en el mateix 
idioma.

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Els treballs s’hauran de presentar dins d’un sobre tancat que 
contindrà:
    • 1 còpia del treball, impresa en paper DINA4, 
    i degudament enquadernada.
    • 1 exemplar del treball en suport informàtic.
   • També podran presentar-se altres tipus de material comple-
mentari, com vídeos, maquetes, mostres...
   • Tot ha d’estar degudament identificat amb nom i cognoms.

El sobre s’acompanyarà a una instància – sol·licitud, segons el 
model que s’adjunta a aquestes bases i que es pot trobar a la 
pàgina web de l’Ajuntament (és imprescindible la utilització 
d’aquest model d’instància – sol·licitud).

La instància – sol·licitud acompanyada del sobre contenint el 
treball, es presentarà al registre d’entrada de l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Farners, en dies hàbils:
    • En dies hàbils, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
    • A través de l’oficina electrònica e-TRAM.

També podrà remetre’s la documentació a l’Ajuntament, 
mitjançant la seva presentació a l’oficina de Correus en la forma 
prevista legalment.

El termini de presentació d’originals finalitza el dia 30 de juny 
de 2022 a les 14 h de la tarda.



El tribunal que valorarà i atorgarà els premis, estarà composat per 
un president (que serà l’alcalde o regidor en qui delegui), sis 
vocals (llicenciats i/o graduats en les diverses matèries que poden 
constituir l’objecte dels treballs, professors de batxillerat, cicles 
formatius i ESO) i un secretari, amb veu però sense vot, que 
aixecarà acta de les reunions. 

Els membres del tribunal seran nomenats per Decret de l’Alcaldia. 

Els vocals no podran ser tutors dels treballs que es presentin ni 
professors dels alumnes participants i estaran subjectes a les 
causes d’abstenció i recusació previstes als articles 23 i 24 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal valorarà els següents aspectes dels treballs presentats:

   • L’originalitat del treball de recerca i el plantejament dels objec-
tius.
 
   • El rigor i el tractament científic en el desenvolupament del 
treball de recerca i la capacitat de síntesi, especialment en les 
conclusions. 

   • L’originalitat de la metodologia utilitzada i la seva adequació als 
objectius plantejats i als continguts presentats, i l’estructuració del 
treball de recerca. 

   • L’originalitat de les fonts d’informació produïdes o emprades en 
el treball de recerca i l’ús adequat d’aquestes fonts. 

   • La presentació del treball de recerca, el seu caràcter formal-
ment innovador i la correcció i idoneïtat del llenguatge utilitzat. 

   • En els treballs de recerca d’àmbit de la ciutat de Santa Coloma 
de Farners, la seva originalitat i el seu interès per a la millora del 
coneixement d’aspectes relacionats amb el municipi.

CRITERIS DE VALORACIÓ

S’estableixen els següents premis:

• Per a la categoria A:
Un premi en metàl·lic per a cada modalitat i per import de 400€, 
per adquirir llibres, música, material educatiu o informàtic, etc. 
Aquest import es distribuirà de la manera següent: 300€ per a 
l’autor o autors del treball i 100€ per al centre on s’ha dut a 
terme. La difusió del treball premiat. 

• Per a la categoria B:
Un premi en metàl·lic de 500€ i la difusió del treball premiat.

El tribunal podrà atorgar un accèssit per cada categoria quan 
consideri que algun dels treballs que no hagi assolit el primer 
premi sigui digne de rebre aquest tipus de menció per la seva 
qualitat. També podrà atorgar-se l’accèssit quan el primer 
premi quedi vacant però el tribunal consideri oportú atorgar 
aquest guardó.

El tribunal podrà declarar deserts els premis a les categories 
que no s’hagin presentat treballs o quan els presentats no 
assoleixin, al seu judici, la qualitat i els mèrits suficients com per 
ser premiats.

L’incompliment d’aquestes bases, en qualsevol punt, podrà 
donar lloc a l’eliminació del concursant que hagi incorregut en 
incompliment. 

Amb l’acceptació d’aquestes bases i la presentació dels 
treballs, els seus autors 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 o dels autors i el nom del centre a què pertanyien quan 
van fer el treball. 

PREMIS ATORGAMENT DELS PREMIS

Una vegada redactada i signada, pels membres del tribunal, l’acta 
en la que es facin constar els resultats del concurs, l’Alcaldia 
procedirà a assenyalar el dia i hora en què es farà la proclamació 
de guanyadors i l’entrega dels premis. Seguidament, es faran les 
corresponents convocatòries.

El lliurament de premis d’aquesta edició es farà el dia 21 d’octu-
bre de 2022 a les 19h, a la Sala Lluís Caparrós  del Centre Muni-
cipal d’Educació. 
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