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PRESENTACIÓ
La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), a proposta del Consell
Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) de la Generalitat de
Catalunya, ha elaborat aquest recull de premis a treballs de recerca de Secundària
(ESO, Batxillerat i cicles formatius) en qualsevol àrea de coneixement, que atorguen
entitats públiques i privades de Catalunya.
Es tracta de tenir una visió de conjunt el màxim de completa possible sobre quines són
les iniciatives que s’estan duent a terme a Catalunya en aquest àmbit.

RECOLLIDA D’INFORMACIÓ
El treball de camp —realitzat durant el darrer trimestre de 2008— s’ha dividit en tres
fases diferenciades:
Primera fase
a) Identificació de la tipologia de les entitats susceptibles de convocar premis
d’aquestes característiques.
b) Prospecció i selecció de les entitats més actives pel que fa a la convocatòria
d’activitats i esdeveniments de tema educatiu.
c) Elaboració de la llista d’institucions amb què contactar d’acord amb la
distribució següent:
Ajuntaments de Catalunya a partir de 2.000 habitants (tots)
Instituts d’Educació Secundària (IES) de Catalunya (tots)
Centres educatius privats (tots)
Centres de Recursos Pedagògics (tots)
Consells comarcals (tots)
Universitats catalanes (totes)
Diputacions (totes)
Bancs i caixes ( tots els originaris de Catalunya)
Altres (sota aquest epígraf s’han agrupat entitats de les que s’ha fet un
mostratge selectiu: associacions, fundacions, agències, col·legis oficials,
emissores de ràdio, casals de joves, museus, instituts d’estudis...)
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Segona fase
Contacte mitjançant correu electrònic i telefònicament: s’han enviat un total de 2.372
missatges electrònics i s’han realitzat un total de 2.985 trucades, amb un nivell de
resposta d’aproximadament un 70%.
Com a resultat s’ha contactat amb un total de 1.856 institucions segons la distribució
següent:
Ajuntaments de Catalunya: 472
Instituts d’Educació Secundària (IES) de Catalunya: 554
Centres educatius privats i secció educació secundària (SES): 672
Centres de Recursos Pedagògics: 9
Consells comarcals: 29
Universitats catalanes: 12
Diputacions: 4
Bancs i caixes: 13
Altres: 91
Del total d’entitats contactades només el 8’8% disposava de convocatòries amb
aquests requeriments.
També assenyalar que trobem alguns casos d’un mateix emissor que genera diferents
convocatòries, aquest perfil acostuma a correspondre a institucions grans i molt
actives en l’àmbit cultural i científic (p.e.: Universitats).
Tercera fase
Totes les entitats han facilitat la informació sobre les seves convocatòries en format
electrònic (pdf, doc, html) i amb diferents presentacions (informació web, convocatòria
oficial, document de treball, tríptic difusió, esborranys, etc.).
A mesura que aquesta informació va arribar es va procedir al seu tractament:
a) Validació dels continguts: comprovació que els paràmetres de la convocatòria
corresponien als demanats.
b) Extracció de dades: selecció de les dades d’interès per a l’elaboració de
l’informe.
c) Creació de fitxes de convocatòries que sintetitzen i homogeneïtzen la
informació recollida i validada (incloses en aquest informe com a Annex).
Unitat d’Informació i Documentació de l’FCRI | Desembre 2008
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RESULTATS OBTINGUTS
Tipus d’entitats convocants
L’anàlisi de la informació recollida ens ha permès constatar que entre els tipus
d’entitats més actius pel que fa a la convocatòria de premis de recerca per a
Secundària destaquen els ajuntaments amb un 31% del total de premis convocats,
seguits per les universitats amb un 20% del total de premis convocats. En un segon
nivell i amb percentatges al voltant del 6% trobem els IES, els consells comarcals i les
fundacions —aquestes últimes incloses en l’apartat Altres.
Sovint els premis estan coconvocats per diferents institucions, tot i que sempre hi ha
una de les entitats que té una major nivell d’implicació (perquè aporta la dotació,
assumeix el pes de la gestió, etc.). A partir d’aquest fet, per a l’elaboració de les dades
estadístiques de l’informe, en els casos de convocants s’ha considerat “titular” de la
convocatòria, l’entitat que n’assumia el lideratge i que ha resultat ser la dipositària i
emissora de la informació

Aquestes dades queden reflectides en la taula i el gràfic següents:
Entitats convocants

Nre. de convocatòries

Ajuntaments

40

IES i SES

9

Universitats

26

Consells Comarcals

9

Altres

46

Total

128
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31%
37%

Ajuntaments
Universitats
C.Comarcals
IES
Altres

6%
6%

20%

Àrees de coneixement
La majoria dels premis que hem recollit tenen com a objectiu fer un treball de recerca
relacionat amb la cultura o qualsevol branca del coneixement (història, geografia,
lingüística, botànica, etnologia, etc.) , sempre que ajudi a aprofundir i conèixer millor
les particularitats d’aquella zona geogràfica.
D’altra banda, tot i que les àrees de coneixement són majoritàriament obertes (el 76%
són convocatòries genèriques), s’observa també un grau d’interès remarcable pels
treballs de recerca en ciències socials i humanitats (23% de les convocatòries). En
menor grau també trobem convocatòries centrades en ciències de la vida i la salut i en
ciències tecnològiques (10% en ambdós casos). Així com en el cas de vida i salut hi ha
un interès específic pel medi ambient, en el cas de les ciències tecnològiques les
convocatòries se centren en temes d’enginyeria i tecnologia en general (p.e. col·legis
professionals, societats d’estudi). Finalment cal assenyalar el poc volum de
convocatòries de premis adreçades a treballs de recerca en ciències experimentals i
en arts i creació (només el 7% i el 2% del total, respectivament). Aquestes normalment
estan convocades per centres o societats vinculades a aquestes àrees de
coneixement.
L’anàlisi del recull permet observar el fet que són els ajuntaments, consells comarcals i
els IES els que estan més enfocats a temes genèrics i de recerca en àmbits locals i
que, en canvi, les universitats i les institucions que hem inclòs en l’apartat Altres
(fundacions, associacions, societats, museus...) se centren majoritàriament en
convocatòries més de caire temàtic.

Unitat d’Informació i Documentació de l’FCRI | Desembre 2008

8

Recull de premis de recerca de Secundària

18%

8%

Socials i Humanes
Tecnològiques
Experimentals
Vida i salut
Arts i creació
Genèriques
5%

59%
8%
2%

Àmbit geogràfic
Una bona part dels premis són d’àmbit local, centrats en una zona molt definida (p.e.
municipi, comarca), pel fet que estan vinculats a entitats convocants territorials.
Aquest fet, tot i que en les bases no sempre queda especificat cap tipus de limitació
per residència, fa que acabin optant-hi només nois/ies d’aquest col·lectiu.
En el cas de premis convocats per universitats o institucions tipus fundacions,
associacions, museus, bancs...) el camp de participació és més ampli ja que no
acostumen a estar tan vinculats a una zona geogràfica tan concreta.

Dotació
La dotació del premi convocat abraça tant diferents tipus de retribució com
reconeixements, dels quals podríem destacar els següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quantitat econòmica
Publicació o edició del treball
Diploma
Guardó
Trofeu
Estàtua
Exposició del treball
Lots de llibres i materials (ordinadors, càmeres de fotografia…)
Viatges
Beques d’estudi/formació
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Tot i això la majoria (75%) tenen algun tipus de dotació econòmica, que normalment es
mou entre 100 i 700 EUR, i en molts pocs casos trobem premis que superin els 1.500
EUR.

CONCLUSIONS
Cal assenyalar que per aquest informe només s’han seleccionat aquells premis que
tenen periodicitat específica (és a dir, continuïtat temporal). No s’han considerat
aquelles convocatòries de caràcter puntual, generades amb ocasió d’algun
esdeveniment com a activitat complementària a la seva celebració i amb un
enfocament temàtic molt concret (p.e. ESOF2008, Any de l’Astronomia, etc.).
En síntesi, un cop revisats els 130 premis recollits, podríem dir que majoritàriament
tenen una periodicitat anual, van adreçats principalment a estudiants de Batxillerat o
de 3r i 4t d’ESO, són genèrics i d’àmbit geogràfic local i estan vinculats a entitats
territorials. La dotació, en canvi, és molt variada, i depèn de les possibilitats de cada
institució convocant, encara que la majoria tenen algun tipus de dotació econòmica.
D’altra banda, cal comentar que aquest recull de premis és el resultat d’una feina molt
intensa quant a trucades, cerques a Internet i mailings per tal de contactar amb totes
les institucions de caire públic o privat de tot Catalunya (seleccionades per a aquesta
primera fase) i susceptibles de disposar d’aquest tipus d’informació i de col·laborar
amb nosaltres en el procés de recollida de la informació.
En la majoria dels casos, s’ha hagut d’insistir molt per assolir els resultats finals;
d’altres vegades, però, les persones de contacte han estat molt col·laboratives i ens
han enviat o ens han facilitat els llocs on podíem trobar aquesta mena d’informació.
Volem deixar constància que tot i que la nostra cerca ha estat el màxim d’acurada,
exhaustiva i ajustada als requeriments temporals de l’estudi, no podem garantir que
aquest primer informe, malgrat ser altament representatiu, reculli el 100% de les
convocatòries de premis de recerca per a Secundària generades per entitats existents
al nostre territori per la qual cosa aquest informe pot ser objecte de posteriors revisions
i ampliacions de dades.
Així, per exemple, s'ha treballat amb una mostra representativa, que no exhaustiva, del
grup d'institucions i organismes diversos que, en aquesta primera fase, s’han agrupat
sota l’epígraf “Altres" (ateneus, editorials, associacions, societats, revistes, cercles,
reials acadèmies, fundacions, empreses, laboratoris i museus) a causa de la
diversitat i dispersió d’aquesta informació, la incertesa dels resultats, i el marge
temporal de què es disposava per a l'execució de l’informe, i que en una segona fase
podria ser objecte de noves prospeccions.
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ANNEX
Fitxes de les convocatòries trobades classificades per institucions convocants:
AJUNTAMENTS
Títol: Premis d’investigació local
Convocant: Ajuntament d’Abrera. Dept. de Cultura
Dades de contacte: Pl. Constitució 1. Abrera. Tel. 937700325.
Termini: 15/06/2007
Descripció: L’objectiu del premi que convoca el Departament de Cultura de l’Ajuntament
d’Abrera és promoure la realització d’estudis sobre la realitat local d’Abrera en diferents àmbits i
moments històrics, per tal de contribuir a millorar-ne el coneixement, tant en els aspectes del
passat, l’anàlisi del present o els projectes per al futur d’Abrera i la seva gent.
La temàtica dels treballs d’assaig, recerca o d’investigació podrà ser sobre: art, etnologia,
antropologia, geografia, arqueologia, literatura, lingüística, urbanisme, folklore, sociologia,
agricultura, pesca, turisme, ciències naturals, medi ambient, tecnologia, memòries, diaris
personals, bibliografies, biografies i autobiografies o qualsevol altre tema que estigui relacionat
amb Abrera i/o els seus personatges.
Dotació: Es convoquen tres premis: Primària: per a alumnes d’educació primària (presentació
per classes); Secundària: per a alumnes d’ESO, Batxillerat o cicles formatius de grau mitjà
(individuals o en grups) i general: beca d’investigació per a projectes individuals o en grup.
Web: http://www.ajuntamentabrera.cat
A/E: informacio@ajuntamentabrera.org

Títol: Premi Valeri Serra i Boldú de cultura popular, juvenil i infantil
Convocant: Ajuntament de Bellpuig. IES lo Pla d’Urgell
Dades de contacte: IES Lo Pla d’Urgell de Bellpuig. Av. Urgell, 26. 25250 Bellpuig.
(Urgell).Tel. 973320408
Termini: 04/03/2008
Descripció: Aquest premi té per finalitat promoure la recerca i l’estudi del patrimoni immaterial
de la Comarca de l’Urgell.
Dotació:. Premi infantil: 1r i 2n d’ESO. Dotació 150 € i la subscripció anual a la revista
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Tretzevents de l’Abadia de Montserrat. Premi juvenil: a) alumnes de 3r i 4t d’ESO, dotació 240
€ i la publicació a la revista Tretzevents de l’Abadia de Montserrat; b) alumnes de Batxillerat, 2n
grau de FP i cicles formatius (grau mitjà), dotació 360 € i la publicació a la revista Som.
Web: http://bellpuig.ddl.net/index3.php
A/E: ajuntament@bellpuig.cat

Títol: Premis per a treballs de recerca de Batxillerat: Josep Reixach i Granes, sobre patrimoni
local
Convocant: Ajuntament de Celrà. IES Celrà
Dades de contacte: Cra. de Juià, 48. 17460 Celrà. Tel. 972492001
Termini: 15/05/2008
Descripció: Premis per a treballs de recerca de segon de Batxillerat en patrimoni local de la
zona amb l’objectiu de potenciar l’interès de l’alumnat de Batxillerat per aquestes àrees de
coneixement i pels valors del municipi, aplicat a la concepció i al desenvolupament dels seus
projectes de recerca.
Dotació: El premi constarà d’un viatge per als 4 alumnes premiats/des acompanyats d’un/a
responsable.
Web: http://www.celra.net/index.php?option=com_frontpage&Itemid=102
A/E: ajuntament@celra.cat

Títol: Premi Plecs Joves per tal de fomentar la recerca
Convocant: Ajuntament de Cassà de la Selva. IES de Cassà de la Selva
Dades de contacte: Tel. 972460005
Termini: abril-maig 2009
Descripció: S’atorgarà al millor treball de recerca que afecti, totalment o parcialment, el terme
municipal de Cassà de la Selva, en l’àmbit de les humanitats i les ciències i que hagi estat
elaborat pels alumnes de segon de Batxillerat del l’IES de Cassà de la Selva.
Dotació: diploma acreditatiu i publicació del treball a la revista de l’Arxiu Municipal Plecs, en la
seva nova col·lecció “Plecs Joves”. L’Ajuntament de Cassà de la Selva es farà càrrec de la
dotació d’aquest premi i a més atorgarà al guanyador un premi econòmic, de 300 €, una
vegada hagi adequat el treball per a la seva publicació.
Web: http://www.cassadelaselva.cat/
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A/E: ajuntament@cassadelaselva.net

Títol: Premi Caldes de Montbui
Convocant: Ajuntament de Caldes de Montbui. Caldes Solidària
Dades de contacte: local de Creu Roja de Caldes. C/Anselm Clavé, 5. 08140 Caldes de
Montbui.Tel. 938627024.
Descripció: Premi a treballs de recerca elaborats per alumnes de Batxillerat durant el curs
2007-2008, sobre temes relacionats amb el pacifisme, la solidaritat o l'ecologisme (també
ecologia).
Termini: 01 /04 /2008
Dotació: S'atorgaran tres premis consistents cada un en un premi de 100 € en metàl·lic i una
beca de fins 200 € per al pagament total o parcial (en el cas que les despeses siguin de més de
200 €) de la participació dels guanyadors a camps de treball relacionats amb qualsevol dels
tres àmbits.
Web : http://www.caldesdemontbui.cat/plana.php?idplana=194
A/E: roqueriasrp@caldesdemontbui.cat

Títol: Premi 8 de Març MªRosa Ymbert
Convocant: Ajuntament de Figueres
Dades de contacte: Ajuntament de Figueres. Pl. de l’Ajuntament, 12. 17600 Figueres. Tel.
972032200
Termini: 02/02/2009
Descripció: Premi per tal de sensibilitzar els estudiants de segon cicle d’ESO i de
Secundària sobre la igualtat entre homes i dones.
Dotació: 1r premi: 600 €; 2n premi: 500 €; 3r premi: 400 €
Web: http://www.figueresciutat.com
A/E: correu@figueresciutat.com
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Títol: Premis d’assaig
Convocant: Ajuntament de Gandesa
Dades de contacte: Pl. Espanya, 1. 43780 Gandesa
Termini: 01/11/2008
Descripció: Es poden presentar treballs inèdits d’assaig, de recerca o d’investigació sobre
història, art, etnologia, geografia, arqueologia, literatura, economia, lingüística, política, folklore,
sociologia, agricultura, geologia, botànica, zoologia, ecologia, noves tecnologies, relacionats
amb Gandesa o la Terra Alta, o els seus personatges. També poden optar al premi memòries,
diaris personals, biografies i autobiografies.
Dotació: Premi en metàl·lic i publicació de l’obra.
Web: http://www.gandesa.altanet.org/niv2.php?id=2

Títol: Concurs per al foment de la recerca científica i tecnològica als centres d’educació
secundària
Convocant: Ajuntament de l’Hospitalet
Dades de contacte: C/ Girona, 10. 08950 l’Hospitalet de Llobregat. Tel. 934029679
Descripció: concurs per fomentar la creativitat científica i tecnològica i l’actitud de recerca i
innovació de l’alumnat dels centres d’ensenyament secundari de l’Hospitalet (ESO, Batxillerat o
Formació Professional).
Termini: 11/04/2008
Dotació: 11 premis de 510 EUR: 3 premis als millors treballs d’ESO (per als àmbits tècnic
experimental, d’expressió i social); 3 premis als millors treballs de Batxillerat (per als àmbits
tècnic experimental, d’expressió i social); 1 premi al millor treball de cicle formatiu de grau mitjà;
1 premi al millor treball de cicle formatiu de grau superior; 1 premi al millor treball sobre la ciutat
de l’Hospitalet, al qual optaran qualsevol dels nivells educatius de Secundària; 1 premi al millor
treball sobre la igualtat de gènere, al qual optaran qualsevol dels nivells educatius de
Secundària; 1 premi al millor treball sobre l’agenda 21, al qual optaran qualsevol dels nivells
educatius de Secundària.
Web: http://www.l-h.cat
A/E: pireeducació@l-h.cat

Títol: Premi al millor treball de recerca de Batxillerat
Convocant: Ajuntament de L’Esquirol
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Dades de contacte: C/ Nou, 1. 08511 L’Esquirol. Tel 938568000
Termini: 30/04/2008
Descripció: primera edició del premi al millor treball de recerca de Batxillerat. Amb aquest
premi l’ajuntament de L’Esquirol pretén potenciar l’interès dels alumnes de Batxillerat per a la
recerca, amb especial atenció a treballs l’objectiu dels quals tingui més relació amb L’Esquirol i
el seu entorn, sigui quin sigui l’àmbit disciplinari de la recerca. I estimular la recerca d’aquest
estudiants en tots els àmbits de la nostra societat.
Dotació: 600 €.
Web: http://www.lesquirol.cat/index.php?id=58
A/E: miquelvilella@lesquirol.cat

Títol: Premi al millor treball de recerca de Batxillerat
Convocant: Ajuntament de L’Esquirol
Dades de contacte: carrer Nou, núm. 1, 08511 L’Esquirol. Tel 938568000
Termini: setembre
Descripció: Premi al millor treball de recerca de Batxillerat, d’àmbit general.
Dotació: bolígraf i sopar
Web: http://www.lesquirol.cat/index.php?id=58
A/E: miquelvilella@lesquirol.cat

Títol: Premi Crònica-Joves Investigadors
Convocant: Arxiu Municipal de Llagostera. Ajuntament de Llagostera. IES Llagostera
Dades de contacte: Marta Albà i Espinet
Arxiu Municipal de Llagostera. Pl. del Mercat, 5. 17240 Llagostera. Tel. 972805436
Termini: Març
Descripció: Premis per fomentar la recerca elaborats pels alumnes de segon de Batxillerat.
Els treballs hauran de tenir relació directa amb Llagostera, la seva gent, la seva història, el seu
medi natural, la seva realitat col·lectiva...
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Dotació:. 1r premi: 240 € ; 2n premi: 120 € per al millor treball de l’àrea d’humanitats; 3r
premi: 120 € per al millor treball de l’àrea de ciències. El seu import es farà efectiu
mitjançant vals per a discos i/o llibres. El premi consistirà també en la publicació dels treballs a
la revista Crònica, publicació de l’Arxiu Municipal.
Web:http://www.llagostera.org/arxiu2/
A/E: arxiu@llagostera.org

Títol: Premi Sesmon
Convocant: Ajuntament de Lloret de Mar
Dades de contacte: C/ Josep Lluhí, 24. Lloret de Mar. Tel. 972368457
Termini: 30/06/2008
Descripció: Els treballs de recerca han d’estar relacionats amb l’estudi i anàlisi d’algun aspecte
del municipi de Lloret de Mar (sobre el medi natural, composició social, investigació històrica,
estudis lingüístics, personatges locals, textos literaris, evolució econòmica, anàlisi comercial o
turística…). Poden participar-hi els estudiants que estiguin cursant el darrer curs de Batxillerat o
cicle formatiu de grau superior, matriculats en un centre d’ensenyament secundari durant el
curs 2007-2008.
Dotació: 300 € i un lot de llibres
Web: http://www.lloret.org/catala/altres/957BF3DD82D54D2BA4DF8CE587D9F80A.asp
A/E: Ajuntament@lloret.org / arxiu@lloret.cat

Títol: Premis als millors treballs de recerca
Convocant: Ajuntament de Malgrat de Mar
Dades de contacte: Ajuntament de Malgrat de Mar. C/ Carme, 30. 08380 Malgrat de Mar. Tel.
937653300
Descripció: Premi al millor treball de recerca del alumnes dels instituts de Malgrat de Mar
incloent un d’àmbit local i 4 d’interès general.
Termini: 18/04/07
Dotació: 5 premis de 300 € + obsequi; 1 premi local treball recerca àmbit local i 4 premis de
recerca general.
Web: www.ajmalgrat.cat
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A/E: correu@ajmalgrat.es

Títol: Premi de recerca per a estudiants de Batxillerat
Convocant: Ajuntament de Manlleu
Dades de contacte: Àrea de cultura. Pl. Fra Bernardí, 6, 2a planta. Tel. 938506666
Termini: 30/04/2008
Descripció: Poden participar-hi tots els alumnes de Manlleu que facin 2n de Batxillerat a
qualsevol centre de la comarca d’Osona. Les obres que es presentin a concurs han de ser fruit
del treball de recerca individual o col·lectiva, dirigida, que els estudiants de Batxillerat duen a
terme com a part del seu currículum. El format, el suport i l’extensió dels treballs és lliure. Han
d’anar, però, acompanyats d’una síntesi d’un màxim de tres folis, mecanografiats a doble espai,
per triplicat, on constin els objectius, la metodologia, els resultats i les conclusions de la
recerca.
S’estableixen dues grans àrees: 1.- Humanitats i Ciències Socials; 2.- Ciències Experimentals i
Tecnologia. En cadascuna d’aquestes àrees s’hi inclouen dues categories: Treballs de recerca
sobre la vila de Manlleu i Treballs de recerca de temàtica general excepte sobre la vila de
Manlleu. Hi haurà quatre primers premis, un per a cada categoria corresponent a cadascuna de
les dues àrees esmentades.
Dotació: Els premis per als estudiants seran de 400 € i de 100 € per als tutors per modalitat.
Web: http://www.manlleu.org/
A/E: ajuntament@manlleu.cat

Títol: Premi Recerca Vila d’Olesa
Convocant: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
Dades de contacte: Pl. de Fèlix Figueras i Aragay, s/n. 08640 Olesa de Montserrat. Tel.
937780050
Termini : 29/03/08
Descripció: S’ofereix al millor treball de recerca (individual o col·lectiu) sobre filologia, història,
art, arqueologia, arquitectura, urbanisme o qualsevol altra àrea relacionada amb la vila d’Olesa
de Montserrat.
Dotació: 1.800 €
Web: www.olesam.cat
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A/E: informació no disponible

Títol: Premi escolar Josep Sagrera i Coromines
Convocant: Ajuntament de Palafrugell
Dades de contacte: Centre Municipal d’ Educació de l’Ajuntament de Palafrugell. C/ Bruguerol,
12, Tel. 972304345
Termini: 28/03/2008
Descripció: Premi que vol crear i difondre un viu interès per a l'estudi i la recerca entre les
generacions joves. Aquest premi pretén ser un estímul per al coneixement de l’entorn social i
per a la continuació dels estudis. Pot participar en aquest concurs tot l’alumnat matriculat a 6è
de Primària, 4rt d' ESO, 2n de Batxillerat o de qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau
superior a qualsevol dels centres d'ensenyament de Palafrugell durant aquest curs 2007-2008.
Dotació: Primària: 200 € ; Secundària: 400 €
Web: http://ajpalafrugell.org
A/E: educació@palafrugell.net

Títol: Premi de Medi Ambient per escoles verdes
Convocant:. Ajuntament de Palafrugell. IES Baix Empordà
Dades de contacte: Av. de les Corts Catalanes. 17200 Palafrugell. Girona
Termini: 08/04/2009
Descripció: Premis de medi ambient amb el desig de promoure l’educació en valors
mediambientals a les escoles i de motivar la joventut en l’estudi i la recerca del nostre entorn
ambiental.
Dotació: 1r premi: 700 €; 2n premi: 500 €
Web: http://ajpalafrugell.org
A/E: iesbaixemporda@xtec.cat
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Títol: Premi de recerca Vila de Palamós
Convocant: Ajuntament de Palamós
Dades de contacte: Servei d’Arxiu Municipal de Palamós. Parc dels Països Catalans, s/n.
17230 Palamós. Tel. 972312145.
Termini: 2007
Descripció: S’atorgarà als millors treballs de recerca sobre qualsevol
àrea de coneixement (ciències naturals, socials, econòmiques,..) que tingui relació directa amb
Palamós, la seva gent, la seva història, el seu medi natural, la seva economia, la seva realitat
col·lectiva,... Els candidats que es presentin al premi hauran de ser joves amb una formació
acadèmica no superior al Batxillerat.
Dotació: 325 €
Web: http://www.palamos.org
A/E: arxiu@palamos.cat

Títol:. Premi millor treball de recerca de l’IES Ridaura
Convocant: Ajuntament de Platja d’Aro, Ajuntament de Santa Cristina i IES Ridaura
Dades de contacte: IES Ridaura. C/ Amadeu Vives, 42. 17249 Platja d’Aro. Tel: 972817830
Descripció: L’IES Ridaura selecciona entre els seus alumnes el millor treball de recerca del
curs i el presenta la diada de Sant Jordi a l’Ajuntament de Platja d’Aro que els hi atorga un
premi.
Termini: gener de 2009
Dotació: 210 EUR
Web: en construcció
A/E: b7006691@xtec.cat

Títol: Premi Gerbert per a treballs de recerca d’estudiants de Batxillerat
Convocant: Ajuntament de Ripoll
Dades de contacte: Pl. de l’Ajuntament, 3 - 17500 Ripoll
Termini: 22/06/2007
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Descripció: Les obres que es presentin han de ser fruit del treball de recerca tutelada que els
estudiants del Batxillerat LOGSE duen a terme com a part del seu currículum.
Dotació: Premis Quadrivium: Ciències (ciències naturals, tecnologia, ciències de la
naturalesa...): 300 €; Economia i empresa: 300 €; Premis Trivium: Humanitats, Art i Ciències
Socials: 300 €.
Web: www.ajripoll.org
A/E: informació no disponible

Títol:.Premis per a estudiants
Convocant: Ajuntament de Riudellots
Dades de contacte: Ajuntament de Riudellots de la Selva – Pl. de l'Ajuntament, 1 Tel.
972477005 - Fax 972477375
Descripció: S’estableixen 2 modalitats ajustades, respectivament, als objectius següents:
a) motivar els estudiants que finalitzen el Batxillerat, cicle formatiu de grau mitjà o cicle formatiu
de grau superior, per tal que continuïn la seva formació, cursant estudis superiors; b)
reconèixer l’esforç d’aquells estudiants que havent seguit l’ensenyament obligatori -ordinari o
especial- no aconsegueixin superar la totalitat de les assignatures i compleixin els 18 anys
d’edat.
Termini: Desembre 2008
Dotació:. Modalitat A): 300 € i un premi addicional de 100 € per als alumnes de Batxillerat si el
treball de recerca realitzat es refereix a algun tema relacionat amb el municipi, sempre que
aquest es cedeixi a l’Ajuntament junt amb el dret de difondre’l o emprar-lo en la forma que
s’estimi adient, contemplant-ne l’autoria. Modalitat B): 300 €.
Web: http://www.riudellots.cat/portada.asp
A/E: ajuntament@riudellots.cat

Títol: Premis de treball de recerca de l’Ajuntament de Roses
Convocant: Ajuntament de Roses. IES Roses, Illa de Rodes, Cap Morfeu i Centre escolar
Empordà
Dades de contacte: Ajuntament de Roses. Pl. Catalunya 12. 17480 Roses. Tel. 972252400
Termini: Juliol
Descripció: Premis Treballs de recerca per motivar i potenciar els alumnes de Secundària.

Unitat d’Informació i Documentació de l’FCRI | Desembre 2008

20

Recull de premis de recerca de Secundària

Dotació: 1r premi: 600 €; 2n premi: 200€; 3r premi: 200€
Web: http://www.roses.cat
A/E: ensenyament@roses.cat

Títol: Premi de recerca Miquel Segura
Convocant: Ajuntament de Rubí
Dades de contacte: C/ General Prim, 33-35, 2n pis. Tel. 935887077
Termini: 07/03/2009
Descripció: Aquest premi està destinat a reconèixer aquells treballs de recerca dels alumnes
de Batxillerat dels centres d'educació secundària de Rubí que siguin realitzats de forma
individual o en col·laboració i que hagin dut a terme al centre on estan inscrits. La temàtica, el
contingut i l'extensió dels treballs és lliure. Ha de ser, però, una recerca emmarcada en
qualsevol de les matèries curriculars, o bé que estigui plantejada de manera interdisciplinària,
segons el que estableix l'ordenació curricular de Batxillerat en qualsevol de les seves
modalitats: arts, ciències de la naturalesa i de la salut, humanitats i ciències socials i tecnologia.
Dotació: El premi del guanyador consistirà en la publicació del treball, l'any següent, dins una
col·lecció editada per l'Ajuntament de Rubí i titulada "Joves Investigadors"; el pagament de la
suma de 350 € a l'autor o autors; el pagament de la suma de 350 € al centre educatiu al qual
pertanyen l'autor o autors; el lliurament a l'autor o a cadascun dels autors d'un diploma
acreditatiu. El premi dels finalistes consistirà en el pagament de la suma de 150 € a l'autor o
autors i el lliurament a l'autor o a cadascun dels autors d'un diploma acreditatiu.
Web: http://www.ajrubi.es/recursos/ajrubi/recursos/10__premi_miquel_segura__bases.pdf
A/E: informació no disponible

Títol: Premi Beca Les Planes
Convocant: Ajuntament de Santa Bàrbara. l’IES Les Planes
Dades de contacte: Pl. Cid i Cid, 1. Santa Bàrbara. Tel. 977717000
Termini: propera convocatòria 2009
Descripció: Aquest premi-beca té la intenció de fomentar l’estudi i el treball i amb la finalitat de
premiar la dedicació i l’esforç dels estudiants de l’IES Les Planes.
Dotació: 300 EUR
Web: http://www.santabarbara.cat
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A/E: aj.stabarbara@altanet.org

Títol: Premi Joan Gomis per treballs de recerca
Convocant: Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet. Àrea de Benestar i Solidaritat
Dades de contacte: Pl. de la Vila, 1. 08921 Santa Coloma de Gramanet. Tel. 934624000
Termini: 20/03/2008
Descripció: Es premiaran treballs de recerca d’alumnes de segon de Batxillerat inscrits a
qualsevol centre d’ensenyament de Santa Coloma. L’objectiu és sensibilitzar i reflexionar sobre
valors com ara la solidaritat, la cooperació, els drets humans i la cultura de pau. Estudiar i
proposar actuacions solidàries a la nostra ciutat. Impulsar el coneixement sobre la tasca de les
organitzacions de solidaritat i cooperació.
Dotació: el premi consistirà en la participació en una estada intercultural o ruta solidària
organitzada per una ONGD col·laboradora.
Web: http://www.grame.net
A/E: departamentsolidaritat@gramanet.diba.es

Títol: Premis Salvador Reixach per a treballs de recerca
Convocant: Ajuntaments de Santa Pau i d’Olot, el Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i comarca
i els Amics de Santa Pau
Dades de contacte: Centre de Recursos Pedagògics de la Garrotxa (CRP). C/ Germans
Garganta, s/n. 17800 Olot.
Termini: 28/03/2008
Descripció: Premi adreçat a l’alumnat de Batxillerat que hagi realitzat un treball de recerca
durant el curs 2007-08 i que s’adigui a una de les dues modalitats que es convoquen. Els
aspirants hauran d’optar per una de les dues modalitats i respectar les següents bases: l’àmbit
humanisticosocial, sobre aspectes culturals, històrics, socials, lingüístics, literaris, antropològics
o econòmics propis de la comarca de la Garrotxa i l’àmbit cientificotecnològic, sobre aspectes
matemàtics, experimentals, geològics, biològics, físics, químics, tecnològics o mecànics.
Dotació: Els treballs de recerca premiats obtindran 400 €, els primers; 300 €, els segons i 250
€, els tercers. La resta dels treballs seran reconeguts amb un diploma com a finalistes.
Web: www.urv.es/rmuntaner
A/E: pehoc@olot.org
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Títol: Premi treballs de recerca Ciutat de Sant Joan Despí. 4a Convocatòria 2009
Convocant: Ajuntament de Sant Joan Despí. Regidoria d’Educació i Família/Servei Educatiu Baix
Llobregat 5 de Cornellà-Sant Joan de la Generalitat de Catalunya i els centres d’educació
secundària de Sant Joan Despí.
Dades de contacte: Ajuntament de Sant Joan Despí. Camí del Mig, 9. 08970 Sant Joan Despí.
Tel. 934806000
Termini: 27/02/2009
Descripció: Aquest premi pretén potenciar i difondre aquestes activitats de l’alumnat de
Batxillerat dels centres d’educació secundària de Sant Joan Despí.
Dotació: Hi haurà dos premis per àmbit, un primer de 400 € i un segon de 200 €.
Web: http://www.santjoandespi.cat
A/E: Charo González [charogc@sjdespi.net]

Títol: Premi al treball de recerca de Batxillerat sobre la dona
Convocant: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
Dades de contacte: C/ Hospital, 11. 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 938913029
Termini: 25/04/2009
Descripció: Premi al millor treball de recerca sobre la dona al municipi amb l’objectiu de
visualitzar i donar rellevància a la contribució de les dones en la configuració de l’actual realitat
cultural, social i econòmica de Sant Sadurní d’Anoia. El Premi s’adreça a qualsevol alumne de
Batxillerat dels centres de Sant Sadurní d’Anoia que presenti el seu treball original de recerca
amb temàtica sobre la dona sadurninenca en el curs acadèmic 2008-09.
Dotació: Per a l’autor/a: un PC portàtil, MP4, DVD portàtil; per al professor-tutor del treball de
recerca: una PDA, agenda electrònica; per al centre educatiu: material escolar.
Web: http://www.santsadurni.org/
A/E: igualtat@santsadurni.cat

Títol: Premi a treballs de recerca
Convocant: Ajuntament de La Sénia (Regidoria de Cultura). IES La Sénia.
Dades de contacte: Ajuntament de La Sénia. C/Tortosa, 1. 43560 La Sènia Tel. 97771305
IES La Sénia. C/Domenges, s/n. 43560 La Sénia. Tel. 977713065
Termini: abril
Descripció: Es premiarà el millor treball de recerca dels alumnes de l’Institut de La Sénia
d’interès general.
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Dotació:. 150 €
Web: http://www.lasenia.org / http://phobos.xtec.cat/ies-la-senia/intranet/
A/E: cultura@lasenia.cat / e3006681@xtec.cat

Títol: Premis de recerca Josep Moragues
Convocant: Ajuntaments de Sort i Sant Hilari Sacalm.
Dades de contacte: Ajuntament de Sort. C/ Dr. Pou i Aleu, 13. 25560 Sort. Tel. 973620010
Termini: 2008
Descripció: Aquests premis tenen per objectiu premiar l'esforç dels alumnes d'ensenyament
secundari i de Batxillerat que duguin a terme un treball de recerca orientat a fer aportacions al
coneixement sobre temes històrics, lingüístics, socioculturals o naturals de les poblacions de
Sant Hilari Sacalm i Sort amb qual enriquir llur patrimoni cultural.
Dotació: informació no disponible
Web: http://www.sort.cat/noticies/noticia.php?id=388
A/E: ajuntament@sort.cat

Títol: Premi Ajuntament de Taradell al millor treball de recerca de Batxillerat
Convocant: Ajuntament de Taradell
Dades de contacte: C/ de la Vila, 45. 08552 Taradell. Tel. 938126100
Termini: 31/10/2008
Descripció: La temàtica dels treballs ha d’estar relacionada amb el municipi de Taradell, tractat
des de qualsevol àmbit. Els treballs han de ser originals i inèdits i han de tenir el vistiplau de la
direcció del centre d’educació secundària on s’han elaborat. L’extensió dels treballs és lliure.
Dotació: 600 €
Web: www.taradell.org
A/E: taradell@diba.es

Títol: Premis als treballs de recerca. Matadepera, Terrassa, Viladecavalls
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Convocant: Ajuntament de Terrassa
Dades de contacte: C/ Alcoi, 57. 08225 Terrassa
Termini: 17/03/2008
Descripció: Hi pot participar l’alumnat de 2n de Batxillerat que hagi estat seleccionat
prèviament als diferents centres d’educació secundària de Terrassa, Matadepera i
Viladecavalls. Els treballs presentats poden ser individuals o col•lectius i corresponents al curs
2007-2008. Cada centre docent pot presentar un màxim de dos treballs.
Dotació: Premis al centre: 1r premi: càmera de vídeo digital; 2n premi: càmera de fotos digital;
3r premi: càmera de fotos digital. Premis per l’alumnat: 1r premi: val de compra per un import
de 350 €; 2n premi: val de compra per un import de 175 €; 3r premi: val de compra per un
import de 100 €.
Web: http://www.terrassa.cat/Front/Home/_uFUmSvEmHbVkYD0f9zkHpQ
A/E: crp-terrassa@xtec.cat

Títol: Premi a la recerca mediambiental de les Terres de l’Ebre
Convocant: Ajuntament de Tortosa
Dades de contacte: Tel. 977585800
Termini: 09/05/2008
Descripció: L’objectiu és premiar els treballs sobre el medi ambient del municipi de Tortosa i/o
de les Terres de l’Ebre que estiguin elaborats per nois i noies de Batxillerat.
Dotació: a) Premi al millor treball de recerca, dotat amb 300 €; b) 2n premi, dotat amb 200 €; c)
Premi a la millor presentació oral, dotat amb 150 €.
Web: http://www.tortosa.es/
A/E: pmurall@tortosa.cat

Títol: Premi al Treball de Recerca de Batxillerat - Sinibald de Mas
Convocant: Ajuntament de Torredembarra. Patronat Municipal de Cultura
Dades de contacte: C/ Capella, 6. Apartat de correus 153. 43830 Torredembarra. Tel.
977643888
Termini: 2007
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Descripció: Aquest premi té com a objectiu fomentar l’estudi científic de temes relacionats amb
Torredembarra i el seu entorn entre els joves. S’atorgarà el millor treball de recerca de
Batxillerat en qualsevol dels camps de la ciència (economia, història, lingüística, matemàtica,
medi ambient, sociologia, etc.) que tinguin com a àmbit Torredembarra i/o el seu entorn
geogràfic més proper: Altafulla, Bonastre, Creixell, El Catllar, La Noi de Gaià, La Pobla de
Montornès, La Riera de Gaià, Salomó i Vespella de Gaià.
Dotació: 300 €
Web: www.torredembarra.cat
A/E: cultura@torredembarra.cat

Titol: Premis per a treballs de recerca de Batxillerat àmbit local
Convocant: Ajuntament Tossa de Mar i IES de Tossa i AMPA Tossa
Dades de contacte: Casa de Cultura. Av. del Pelegrí, 8. 17320 Tossa de Mar. Tel. 972 340905
Termini: Abril
Descripció: Es premiaran treballs de recerca que hauran de versar sobre la vila de Tossa.
Dotació: 600 €
Web: http://www.tossademar.com/ajuntament/index.htm
A/E: josepcolomertossa@hotmail.com

Titol: Premis per a treballs de recerca de Batxillerat àmbit general
Convocant: Ajuntament Tossa de Mar i IES de Tossa i AMPA Tossa
Dades de contacte: Casa de Cultura. Av. del Pelegrí, 8. 17320 Tossa de Mar. Tel. 972 340905
Termini: Abril
Descripció: Es premiaran treballs de recerca d’àmbit general.
Dotació: 600 €
Web: http://www.tossademar.com/ajuntament/index.htm
A/E: josepcolomertossa@hotmail.com
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Títol: Premis TREC als millors treballs de recerca
Convocant: Ajuntament de la Vila de Piera
Dades de contacte: C/ La Plaça, 16-18. 08784 Piera. Tel. 937788200 Fax 937760036
Termini: 31/03/2008
Descripció: Els treballs de recerca han d’estar relacionats amb les àrees de coneixement dels
ensenyaments que s’imparteixen en Batxillerat. Hi haurà dues categories: la de temàtica
general i la de temàtica local i comarcal. Poden optar a aquest premi tots els alumnes de segon
de Batxillerat de l’IES Guinovarda que hagin presentat el seu treball de recerca el curs 2007/08
i que hagin obtingut una nota igual o superior a 8.
Dotació: El primer premi consistirà en un xec regal de l’FNAC per valor 100€ i els accèssits
d’un xec regal per valor de 50€ cada un. A més, tots ells rebran un diploma de reconeixement.
Web: http://www.viladepiera.cat/ca/ajuntament
A/E: informació no disponible

Títol: Premi per a treballs de recerca de Batxillerat relacionats amb una temàtica derivada de la
població de Maçanet
Convocant: Ajuntament de Vidreres i Ajuntament Maçanet
Dades de contacte: Ajuntament de Maçanet de La Selva. C/ Salvador Espriu, 1. 17412 Maçanet
Maçanet de la Selva. Tel. 972 85 80 05 Fax 972 85 87 55
Termini: Abril-Maig
Descripció: Premi a treballs relacionats amb una temàtica derivada de la població de Maçanet.
Dotació: 100 €
Web: http://www.massanetdelaselva.org/
A/E: info@massanetdelaselva.org

Títol: Premi per a treballs de recerca de Batxillerat relacionats amb una temàtica derivada de la
població de Vidreres
Convocant: Ajuntament de Vidreres i Ajuntament Maçanet
Dades de contacte: Ajuntament de Vidreres. C/ Catalunya, 29. 17411 Vidreres. La Selva. Tel.
972850025 Fax 972 850 050
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Termini: Abril - Maig
Descripció: Premi a treballs relacionats amb una temàtica derivada de la població de Vidreres.
Dotació: 100€
Web: http://www.vidreres.com/
A/E: vidreres@ddgi.es

Títol: Convocatòria Provisional. El nom del premi serà el d’una persona il·lustre de Tona
possiblement un metge. Ho aprovaran el 2009
Convocant: Ajuntament de Tona
Dades de contacte:C/de la Font, 10. 08551 Tona (Barcelona). Tel. 938870201
Termini: per determinar
Descripció: treballs de recerca de Batxillerat. Àmbit per determinar el 2009.
Dotació: per determinar però serà económica segurament. Es decidirà el 2009.
Web: www.tona.cat
A/E: bagesbj@tona.cat

ALTRES
Títol: Premis Cirit
Convocant: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Dades de contacte: Via Laietana 28, 2a planta 08003 Barcelona. Tel. 93 552 90 00
Termini: 18/06/2008
Descripció: Aquests premis pretenen premiar l'esforç d'alumnes d'ensenyament secundari
que, sota la tutela del professorat, duguin a terme un treball de recerca que els permeti
l'aplicació dels coneixements propis del seu curs al desenvolupament i la interpretació de
projectes
de
recerca.
Dotació: Es concedeixen un màxim de setanta premis, de 750 € cadascun, als millors treballs
presentats. S'estableixen dues categories de premis:
a) Premis a treballs realitzats per alumnes que
b) Premis a treballs realitzats per alumnes d'altres cursos.

cursin

segon

de
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A més, es concedeix un màxim de deu premis de 2.500 € als centres, que s'han de destinar a
l'adquisició de llibres i publicacions per a la biblioteca o a l'equipament cientificodocent del
centre.
Web:
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=altres&id_beca=123
82.
A/E: briu@agaur.gencat.cat

Títol: Premi de divulgació del treball de recerca
Convocant: Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC)
Dades de contacte: Rambla de Catalunya, 10, 1r . 08007 Barcelona. Tel. 934121111
Termini: 15/03/2008
Descripció: Aquest premi s’atorgarà a l’article que millor descrigui la tasca de recerca de
l’autor o autora. El text podrà tenir la forma d’assaig o de reportatge, amb total llibertat d’estil,
però exposant el treball amb la màxima rigorositat, i ajustant-se a la realitat de l’experiència
personal. El treball guanyador serà publicat en algunes publicacions en llengua catalana.
Dotació: S’atorgarà un primer premi, consistent en un telescopi, al guanyador o guanyadora, i
un màxim de tres accèssits, consistent en un lots de llibres i una subscripció anual a la revista
NAT.
Web: http://www.acccnet.net/index/pg.39.462.html
A/E: accc accc.cat

Títol: Premi Camí Ral
Convocant: Associació Cultural de Granollers. Ajuntament de Granollers.
Dades de contacte: Camí Romà, 49, 2n pis, 08402 Granollers. Tel. 938615598
Termini: 15/04/2009
Descripció: Podran concórrer al premi tots els treballs de recerca realitzats per estudiants de
Batxillerat de qualsevol centre d’ensenyament durant el curs 2008-2009. Els treballs
necessàriament han de tractar de temes relacionats amb la comarca del Vallès Oriental des de
qualsevol àmbit temàtic (medi natural, història, economia, art i patrimoni). Es valorarà
principalment que siguin aportacions inèdites que millorin el coneixement de la comarca.
Dotació: un ordinador portàtil per a l’estudiant guanyador, i també un lot de llibres sobre la
comarca del Vallès Oriental per al centre de Batxillerat on estudiï el guanyador.
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Web: www.acgranollers.com
A/E: secretaria@acgranollers.com

Títol: Premi Mestall a treballs de Batxillerat
Convocant: l'Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines
Dades de contacte: Pl. Sant Josep, 1. 17001 Girona
Termini: 30/04/2008
Descripció: Podran concórrer al Premi "Mestall" tots els treballs de recerca realitzats per
estudiants de Batxillerat de qualsevol centre d'ensenyament durant el curs 2007-2008. Els
treballs necessàriament tractaran sobre temes relacionats amb el món rural en qualsevol del
seus àmbits temàtics, cronològics i geogràfics (història, paisatge, patrimoni, economia,
població, emigracions, històries de vida, etc.).
Dotació: 500 € per als estudiants i un lot de llibres per al centre
Web: informació no disponible
A/E: informació no disponible

Títol: Premis Bonaplata Joves
Convocant: Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i l’Arqueologia industrial de
Catalunya
Dades de contacte: Via Laietana, 39, 4t. 08003 Barcelona. Tel. 933192300 Fax 933100681
Descripció: Aquests premis pretenen fomentar l’esperit de recerca entre les capes joves de la
població. Recerca en els camps de l’arqueologia industrial, la història industrial i l’antropologia
històrica de la industrialització de la societat catalana.
Termini: 20/07/2006
Dotació: 3 premis de 600 € cadascun
Web: http://www.amctaic.org/index2.html
A/E: associaciomct@eic.ictnet.es

Títol: Premis Enric Gibert i Camins
Convocant: Casal de Europa del Berguedà. Pavelló de Suècia i IES Sant Francesc
Dades de contacte: Casal de Europa del Berguedà. Pavelló de Suècia. 08600 Berga
(Barcelona). Tel. 938214126 Fax 938220885
Termini: 31/03/2008
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Descripció: Aquest premi pretén fomentar entre els estudiants de Batxillerat de la comarca
l’interés en els estudis socials i histórics d’ambit comarcal, nacional i europeu.
Dotació: Un viatge a càrrec del Casal d’Europa, en un centre educatiu d’un país europeu,
previsiblement del 24 al 31 d’agost 2008.
Web: http://www.casaldeuropa.com
A/E: bergueda@casaldeuropa.com

Títol: Els premis de la Nit dels Nous Professionals
Convocant: CECOT
Dades de contacte: C/ Sant Pau, 6. 08221 Terrassa. Tel. 902930513
Fax 937366014
Termini: 30/05/2008 i 12/06/2008
Descripció: Aquests premis pretenen motivar i distingir, d’una manera pública i notòria, els
projectes dels alumnes dels cicles formatius de qualsevol família professional i programes de
garantia social. Poden optar al premi nois i noies dels centres formatius públics, concertats i/o
privats de les comarques de l’àmbit dels Serveis Territorials d’Educació de Barcelona
comarques (Alt Penedès, Bages, Berguedà, Osona, Vallès Oriental, Barcelonès nord i sud –
ciutat de Barcelona exclosa- Garraf i Maresme) i dels del Vallès Occidental que estiguin cursant
cicles formatius o PGS. Aquest premi és una iniciativa de La comissió per a l’FP de la patronal
catalana CECOT, juntament amb el Consell de l’FP de Terrassa, Foment de Terrassa, SA, els
CRP dels Serveis Territorials d’Educació de Barcelona comarques i del Vallès Occidental; amb
el suport dels departaments d’Educació i de Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat
de Catalunya.
Dotació: premis de 600 € a crèdits de síntesi de cicle formatiu de grau mitjà; 2 premis de 600 €
a crèdits de síntesi i/o projectes de cicle formatiu de grau superior; 1 premi de 600 € a cultura
emprenedora de cicles formatius de grau mitjà (delimitat a la ciutat de Terrassa); 1 premi de
600 € a cultura emprenedora de cicles formatius de grau superior (delimitat a la ciutat de
Terrassa); 2 premis de 600 € a Programes de Garantia Social (PGS). També se sortejaran
diferents regals entre tots els alumnes participants.
Web: wwww.nousprofessionals.com
A/E: cio_fp@cecot.es

Títol: Premi VI Premi Juvenil Martí Pous i Serra
Convocant: Centre d'Estudis Ignasi Iglésias
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Dades de contacte: CEII. C/ Ignasi Iglésias, 33. 08030 Barcelona. Tel. 933463990
Termini: 2 de maig al 15 de juliol del 2007
Descripció: S’hi podran presentar treballs la temàtica dels quals haurà de ser obligatòriament
sobre l'àmbit de les ciències socials de Sant Andreu de Palomar i/o del Pla de Barcelona.
Dotació: 300 € i la publicació total o abreujada del treball a la revista Finestrelles; quatre
accèssits, a criteri del Jurat, en funció dels aspectes que figuren en la base 12. Aquests quatre
accèssits seran premiats amb 150 € i una publicació abreujada a la revista Finestrelles.
Web: http://www.sant-andreu.com/entitats/ceii/6premijuvenilMPS-0.htm
A/E: ceiiglesias@terra.es

Títol: Premis de Recerca Jove 2008 Antoni Malaret i Amigó
Convocant: Centre d’Estudis Santjustencs
Dades de contacte: Can Ginestar. C/de Carles Mercader, 17. 08960 Sant Just Desvern. Tel.
600600662
Termini: 06/04/2009
Descripció: Hi ha dues categories de premis:
a) Treballs realitzats en grup d'entre 2 i 5 alumnes d'ensenyament secundari.
b) Treballs individuals (treballs de recerca de Batxillerat o altres).
Els treballs han de ser de recerca sobre qualsevol aspecte referit a la comarca del Baix
Llobregat, preferentment relacionats amb Sant Just Desvern, en el sentit de fomentar la
creativitat científica i l'esperit de recerca en qualsevol de les àrees del currículum.
Dotació: es concediran: Dos premis a la categoria a) i dos premis a la categoria b), dotats amb
160 € cadascun. També es concedirà un premi de 100 € per al professorat-tutor dels treballs
guanyadors.
Web: http://santjust.org/centredestudis/
A/E: centredestudis@santjust.org

Títol: Premi Minerva
Convocant: Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental VII
Dades de contacte: C/Moianès, s/n. Badia del Vallès. Tel 937291225
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Termini: 11/04/2008
Descripció: Aquest premi pretén potenciar els treballs de recerca relacionats amb les arts, les
ciències de la naturalesa, de la salut i del medi ambient, les ciències socials, les humanitats, les
llengües, l’educació física, les matemàtiques i la tecnologia, elaborats pels alumnes de
Batxillerat de les poblacions de Castellar del Vallès, Badia del Vallès, Barberà del Vallès,
Palau-solità i Plegamans, Polinyà i Sentmenat. Aquest premi l’organitza el Centre de Recursos
Pedagògics del Vallès Occidental VII del Departament d'Ensenyament de la Generalitat (amb
seu a Badia), i la Fundació Bosch i Cardellach de Sabadell.
Dotació: 1r premi: 500 € quan és un autor/a individual; en el cas de ser més d’un autor/a,
l’import per a distribuir serà de 1.000 €.
2n premi: 300 € quan és un autor/a individual; en el cas de ser més d’un autor/a, l’import per a
distribuir serà de 600 €.
3r premi: 200 € quan és un autor/a individual; en el cas de ser més d’un autor/a, l’import per a
distribuir serà de 400 €.
Web: informació no disponible
A/E: se-vallesoccidental7@xtec.cat

Títol: Premi Montserrat Miró i Marimón
Convocant: Centre de Recursos Pedagògics de Sabadell
Dades de contacte: C/ de Jardí, 4. 08202 Sabadell
Termini: 11/04/2008
Descripció: Hi pot participar l’alumnat de 2n curs de Batxillerat que hagi estat seleccionat
prèviament pels centres d’educació secundària on està matriculat, de Sabadell i Sant Quirze
del Vallès. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius, redactats en català, i
corresponents als curs 2007-2008. Cada centre docent pot presentar un màxim de tres treballs.
Premi organitzat per l’Ajuntament de Sabadell, Centre de Recursos Pedagògics del Vallès
Occidental I i la Fundació Bosch i Cardellach, amb el suport de les regidories d'Ensenyament
de Castellar del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Sant Llorenç Savall.
Dotació: 1r premi: beca de matrícula d’estudis per 500 € quan és un autor/a individual. En cas
de ser més d’un autor/a, l’import per a distribuir serà de 1.000 €. 2n premi: beca de matrícula
d’estudis per 300 € quan és un autor/a individual. En cas de ser més d’un autor/a, l’import per a
distribuir serà de 600 €. 3r premi: beca de matrícula d’estudis per 200 € quan és un autor/a
individual. En cas de ser més d’un autor/a, l’import a distribuir serà de 400 €.
Web: http://www.xtec.net/serveis/crp/a8904081/
http://fboschcardellach.cat.ac/
A/E: fbc@fboschcardellach.cat

Unitat d’Informació i Documentació de l’FCRI | Desembre 2008

33

Recull de premis de recerca de Secundària

Títol: Premis a treballs de recerca de Batxillerat
Convocant: Cercle Professional de Vilanova i la Geltrú
Dades de contacte: Tel. 938939562
Termini: 30/05/2008
Descripció: Adreçats a qualsevol alumne que durant el termini d’aquesta convocatòria cursi el
darrer any del Batxillerat en algun centre docent de Vilanova i la Geltrú i que hagi presentat el
seu treball de recerca durant el curs 2007-08. S’estableixen tres categories: ciències;
humanitats, ciències socials i arts, tecnologia.
Dotació: S’estableixen sis premis, dos per cada categoria: 1r premi: diploma i 600 €; 2n premi:
diploma i 300 €.
Web: informació no disponible
A/E: algami@hotmail.com

Títol: Premi de treballs de geologia i ciències de la Terra
Convocant: Col·legi de Geòlegs de Catalunya. COLGEOCAT
Dades de contacte: Av. Paral·lel, 144-146, baixos. 08015 Barcelona. Tel. 935394871 / Fax
935328665
Termini: 30/06/2008
Descripció: Es pretén premiar els treballs que sobre Geologia i Ciències de la Terra en el
conjunt dels IES de Catalunya estiguin elaborats per nois i noies de Batxillerat. Es considera
que l’àmbit del conjunt de Catalunya és l’escenari perfecte per treballar i poder valorar
aportacions innovadores en la recerca sobre la geologia i ciències de la Terra.
Dotació: a) Al millor treball de recerca: 600 €; b) 2n premi: 300 €; b) 3r i 4t premi: mencions
d’honor i 150 €; c) Menció especial a tots els participants.
Web: http://www.colgeocat.org
A/E: info@colgeocat.org

Títol: Premis Rafael Moneo a treballs de recerca d’estudiants de Batxillerat de les comarques
del camp de Tarragona
Convocant: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya demarcació de Tarragona
Dades de contacte: 977249367. C/ Sant Llorenç, 20-22. 43003 Tarragona
Termini: 2007
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Descripció: Aquest premi, convocat per la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya, pretén fomentar l’interès entre els alumnes de Batxillerat pels treballs de recerca
i investigació relacionats amb l’entorn de l’arquitectura.
Dotació: el treball de recerca guanyador rebrà un lot de llibres valorat en 600 € per a l’alumne i
un altre pera l centre de l’alumne. Els accèssits rebran un lot de llibres valorat en 300 € per a
l’alumne i un altre per al centre de l’alumne.
Web: http://www.coac.net/Tarragona/fhometarragona.htm
A/E: cultura.tar@coac.net

Títol: Premis COAC 2008 per a treballs de recerca d’estudiants de Batxillerat
Convocant: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.COAC
Dades de contacte: Pl. Nova, 5. 08002 Barcelona. Tel. 93301500
Termini: 2008
Descripció: Els Premis COAC per a treballs de recerca d’estudiants de Batxillerat, ajuden a
prestigiar els treballs de recerca i investigació vinculats amb l’arquitectura i el disseny, el territori i el
paisatge, la ciutat i l’urbanisme, i l’ecologia i la sostenibilitat. Els premis s’han convocat a les
demarcacions de Barcelona, Girona, Tarragona i a la Delegació del Pirineu de la Demarcació de
Lleida.
Dotació: informació no disponible
Web: http://www.coac.net/
A/E: informació no disponible

Títol: Premi de treballs de recerca de Batxillerat Memorial Manuel Vázquez Montalbán
Convocant: Comissió Memorial Manuel Vázquez Montalbán de la Fundació Sant Cugat
Dades de contacte: C/ Santiago Rusiñol, 3, 1r pis. 08190 Sant Cugat del Vallès
Termini: 27/02/2009
Descripció: Aquest premi pretén reconèixer aquells treballs de recerca de l'alumnat de
Batxillerat dels centres d'educació secundària de Sant Cugat del Vallès que siguin realitzats de
forma individual o en grup i que s'hagin dut a terme al centre on estan inscrits, durant el curs
2008-09. La temàtica, el contingut i l'extensió dels treballs és lliure. Ha de ser, però, una
recerca emmarcada en qualsevol de les matèries curriculars, o bé que estigui plantejada de
manera interdisciplinària, segons el que estableix l'ordenació curricular de Batxillerat en
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qualsevol de les seves modalitats: arts, ciències de la naturalesa i de la salut, humanitats i
ciències socials i tecnologia.
Dotació: El Premi del guanyador consistirà en la publicació del treball, l'any següent; la dotació
econòmica de 300 € a l'autor o autors. El lliurament a l'autor o a cadascun dels autors d'un
diploma acreditatiu. El Premi dels altres quatre finalistes consistirà en la dotació econòmica de
la suma de 150 € a l'autor o autors de cada un dels treballs. El lliurament a l'autor o a cadascun
dels autors d'un diploma acreditatiu.
Web: www.stcugat.net/mvm
A/E: mvm@stcugat.net

Títol: Premis El CAC a l’escola
Convocant: Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC)
Dades de contacte: C/Entença, 321. 08029 Barcelona
Termini: 31/03/2009
Descripció: La finalitat d’aquests premis és que el coneixement del CAC serveixi per a
omplementar l’educació en comunicació i, de manera específica, per fomentar des de les
escoles la lectura crítica dels llenguatges audiovisuals. Els premis es convoquen en dues
categories específiques:
Categoria A: per a l’alumnat de centres educatius
Categoria B: per al professorat de centres educatius
Els treballs els realitzarà l’alumnat i es presentaran en nom de la classe a la qual pertanyin,
excepte en el cas de l’Educació Secundària Postobligatòria, en què també es podran presentar
treballs de recerca realitzats per l’alumnat de manera individual o en grup.
Dotació: En total, s’atorgaran 15 premis que es destinaran a les escoles premiades, tret dels
treballs premiats dels alumnes d’Educació Secundària Postobligatòria presentats de
forma individual o col·lectiva, que es destinaran als alumnes guanyadors. En total, s’atorgaran
15 premis consistents en:
- Educació infantil i educació primària cicle inicial
1r premi consistent en una dotació econòmica de 2.000 €
2n premi consistent en una dotació econòmica de 1.500 €
3r premi consistent en una dotació econòmica de 1.000 €
- Educació primària cicle mitjà i cicle superior
1r premi consistent en una dotació econòmica de 2.000 €
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2n premi consistent en una dotació econòmica de 1.500 €
3r premi consistent en una dotació econòmica de 1.000 €
- Educació Secundària Obligatòria - primer cicle
1r premi consistent en una dotació econòmica de 2.000 €
2n premi consistent en una dotació econòmica de 1.500 €
3r premi consistent en una dotació econòmica de 1.000 €
- Educació Secundària Obligatòria - segon cicle
1r premi consistent en una dotació econòmica de 2.000 €
2n premi consistent en una dotació econòmica de 1.500 €
3r premi consistent en una dotació econòmica de 1.000 €
- Educació Secundària Postobligatòria
1r premi consistent en una dotació econòmica de 2.000 €
2n premi consistent en una dotació econòmica de 1.500 €
3r premi consistent en una dotació econòmica de 1.000 €
Web: http://www.cac.cat
A/E: informació no disponible

Títol: Premis extraordinaris de Batxillerat del curs 2007-2008
Convocant: Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya
Dades de contacte: als serveis territorials corresponents al centre on l'alumne vulgui fer la
prova.
Termini: 11/07/08
Descripció: Premis extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2007-2008. Podrà optar
al premi l'alumnat que compleixi els requisits següents: a) haver cursat i superat els dos cursos
de Batxillerat; b) haver finalitzat els ensenyaments de Batxillerat a Catalunya en el curs 20072008; c) Tenir una qualificació mitjana de tot el Batxillerat igual o superior a 8,75.
Dotació: informació no disponible
Web: http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio
A/E: info.educacio@gencat.cat
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Títol: Concurs de treballs de recerca en l’àmbit literari i de l’exili
Convocant: EMD de Jesús
Dades de contacte: Pl. Pati de la Immaculada, 1. 43590 Jesús – Baix Ebre
Termini: 27/03/2008
Descripció: El concurs consisteix en el lliurament del treball de recerca realitzat per l’alumne a
2n de Batxillerat Podran participar-hi els estudiants de 2n curs de Batxillerat matriculats en
qualsevol centre d’ensenyament secundari de Roquetes i Tortosa durant els cursos acadèmics
2007-08 i 2008-2009.
Dotació: El guanyador del concurs rebrà una acreditació del premi rebut i un premi de 200 €
Web: informació no disponible
A/E: dqueralt@xtec.cat

Títol: Premis de treball de recerca i cicles formatius
Convocant: Federació Catalana de Caça
Dades de contacte: Rbla. Guipúscoa, 23-25, 3r C. Barcelona. Tel. 933191066
Termini: 30/06/2008
Descripció: Premis de treball de recerca i cicles formatius en l'àmbit de la conservació i el
coneixement de les espècies que són objecte de caça: conill, perdiu, guatlla, senglar, tord,
ànecs. Adreçats a alumnes de Batxillerat i cicles formatius de grau superior.
Dotació: 1r premi: 1.000 €; 2n premi: 500 € ; i 3r premi: 300 €
Web: www.federcat.com
A/E: info@federcat.com

Títol: Premis José Cantero
Convocant: Fundación Epson
Dades de contacte: C/ Gran de Gràcia, 140, pral. 2a. 08012 Barcelona. Tel. 932373400 Fax
932373419
Termini: 08/05/2009
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Descripció: La Fundació EPSON convoca els Premis José Cantero per distingir els millors
treballs d’estudi i recerca en l’àmbit de les tecnologies i el seu impacte en la societat.
Dotació: Es concediran 5 premis; cadascun consistirà en un lot de material informàtic valorat
en 1.230 €, distribuïts de la següent manera: 550 € per a l’autor o autors del treball; 250 € per al
tutor o tutors; i 430 € per al centre.
Web: http://www.fundacion-epson.es/cat/prem_cant_form.html
A/E: comunicacio@fundacion-epson.es

Títol: Premis als treballs de recerca en turisme de Batxillerat
Convocant: Fundació Gaspar Espuña-CETT.
Dades de contacte: Av. Can Marcet, 36-38. 08035 Barecelona. Tel. 934280777
Termini: 15/05/2008
Descripció: La Fundació Gaspar Espuña-CETT, en el seu afany per potenciar i fomentar el
desenvolupament de la recerca, el coneixement del turisme i l’hoteleria i la formació dels
estudiants, vol incentivar els alumnes de Batxillerat de Catalunya a desenvolupar els seus
treballs de recerca en el camp del turisme i de l’hoteleria.
Dotació: 1r premi: per a l’autor, el cost dels estudis universitaris que decideixi cursar amb un
màxim de 4.000 €; per al professor-tutor del treball de recerca: un PC portàtil; i per a l’Escola,
un val de 1.000 € per a material educatiu. 2n premi: per a l’autor, el cost dels estudis
universitaris que decideixi cursar amb un màxim de 2.000 €; per al professor-tutor del treball de
recerca, una PDA; i per a l’Escola, un val de 500 € per a material educatiu. 3r premi: per a
l’autor, el cost dels estudis universitaris que decideixi cursar amb un màxim de 1.000 €; per al
professor-tutor del treball de recerca, una càmera digital; i per a l’Escola: un val de 300 € per a
material educatiu.
Web: http://www.cett.es/cat/basespremis_recerca.html#6
A/E: cett@cett.es

Títol: Premi Fundació guifi.net al millor treball de recerca de secundària
Convocant: Fundació guifi.net
Dades de contacte: Mas l'Esperança, s/n 08503 Gurb
Termini: 30/06/2008
Descripció: La temàtica dels treballs ha d’estar relacionada amb els objectius fundacionals
tractats des de qualsevol àmbit.
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Dotació: informació no disponible
Web: http://fundacio.guifi.net/premirecerca
A/E: fundacio@guifi.net

Títol: Premis a la Creativitat que convoca la Fundació Joan Profitós. Modalitat de recerca
històrica
Convocant: Fundació Joan Profitós sota el Patronatge de l’Escola Pia
Dades de contacte: Ronda de Sant Pau, 80 2n. 08001 Barcelona. Tel. 934410004
Descripció: Les Escoles Pies convoquen certàmens amb la finalitat de fomentar la capacitat
de reflexió, d’investigació i de crítica de l’alumnat i la Fundació Joan Profitós, sota el patronatge
de l’Escola Pia, vol promoure aquesta tasca de les escoles i convoca:
1. Premi per al conjunt de l’Escola Pia de Catalunya
2. Premi de premis per reconèixer els millors treballs de tots els qui ja han estat valorats per les
escoles
Termini: 26/04/2008
Dotació: val que es podrà bescanviar en una llibreria i un diploma.
Web: http://www.epcat.net/fundacio/
A/E: escolapia@escolapia.cat

Títol: Premis Baldiri i Reixac als alumnes
Convocant: Fundació Lluís Carulla
Dades de contacte: C/ Aribau, 185. 08021 Barcelona. Tel. 932090948
Termini: 13/02/2009
Descripció: Seran atorgats a treballs escolars fets en català pel seu contingut i qualitat, que
tractin sobre qualsevol àrea de coneixement, realitzats en equip per alumnes d’ensenyament
no universitari. L'import del premi es destinarà a llibres o materials didàctics en català escollits
pels alumnes guardonats. Els treballs han de ser fets en català i poden tractar de temes de
qualsevol de les àrees de coneixement dels diversos cicles escolars, o bé ser resultat
d'activitats del centre (dels murals les maquetes i les manualitats més grans de 60 x 60 cm,
només se n'admetran fotografies). Quant als treballs de recerca de segon de Batxillerat, només
se n'admetrà un per centre.
Dotació: 70 premis de 700 EUR cadascun
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Web: http://www.fundaciolluiscarulla.org/cat/img/baldiri/bases_2008-2009.pdf
A/E: info@fundaciolluiscarulla.cat

Títol: Premis Accés Habitatge 2008
Convocant: Fundació Salas
Dades de contacte: Fundació Salas. Av. Francesc Macià, 60. 08208 Sabadell. Tel.
937457305.
Termini: entre 1 juny i 19 de setembre del 2008
Descripció: Aquests premis pretenen promoure la investigació, la difusió i aplicació de
l'accessibilitat i adaptabilitat dels habitatges i el seu entorn, per afavorir l'autonomia de totes les
persones, fins i tot amb discapacitat.
Dotació: S’atorgaran tres Premis Accés als tres millors projectes que consistiran en:
- 1r premi: 18.000 €.
- 2n premi: 9.000 €.
- 3r premi: 3.000 €.
Web: http://www.fundaciosalas.org/
A/E: fundacio@fundaciosalas.org

Títol: Premi recerca per a la pau
Convocant: Fundació Solidaritat. Universitat de Barcelona (UB)
Dades de contacte: C/ Melcior de Palau, 140. 08040 Barcelona. Tel. 934035538
Termini: 24/04/2009
Descripció: Premi per a treballs d’estudiants de Batxillerat, amb l’objectiu de promoure
l’educació per a la pau en l’educació reglada i enfortir la cultura de pau des de la recerca.
Dotació: un xec per valor de 900 € per a l’adquisició de material informàtic. El tutor o tutora del
treball premiat rebrà un diploma de reconeixement.
Web: http://www.solidaritat.ub.edu/premi_pau/
A/E: solidaritatub@ub.edu
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Títol: Premi per a treballs de recerca de batxilletrat de temàtica mediambiental
Convocant: Grup de Defensa de la Natura del Berguedà i Containers del Berguedá, S.L.
Dades de contacte: Grup de Defensa de la Natura del Berguedà. Pl. del Doctor Saló, 2. 08600
Berga
Termini: 15/04/2006
Descripció: Premis per a estimular els treballs de recerca sobre temes relacionats amb
l’entorn natural i el medi ambient.
Dotació: 1r premi: 300 €; 2n premi 200 €; 3r premi:100 €
Web: no disponible
A/E: informació no disponible

Títol: Premis Juvenils Josep M. Àlvarez de medi ambient i natura
Convocant: IAEDEN. Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura
Dades de contacte: C/ Sant Vicens, 30. Figueres 17600. Tel. 972670531 Fax 972670391
Termini: 14/03/2008
Descripció: Podran concursar als Premis tots els treballs de joves en edats compreses entre
els 14 i 19 anys (ambdós inclosos), sempre que tractin temes relacionats amb la natura o el
medi ambient, redactats en llengua catalana. Hi haurà dos nivells: un primer per als estudiants
de 3r i 4t d’ESO i un segon per als estudiants de 1r i 2n de Batxillerat i cicles formatius de grau
mitjà i superior.
Dotació: Seran concedits dos premis per a cadascun dels nivells convocats. El primer premi
per a cadascun dels nivells serà de 300 € i el segon de 150€. Així mateix, l'Institut de Batxillerat
Ramon Muntaner convoca tres premis de 120€ amb igual temàtica, adreçats als estudiants
d'ensenyament secundari dels centres empordanesos. En cas que el Jurat consideri un empat
entre el primer i segon premi d’una mateixa categoria, el jurat podrà decidir atorgar 2 primers
premis amb una dotació de 225 € cadascun.
Web: www.iaeden.cat
A/E: iaeden@sinix.net

Títol: Premi Eduard Vendrell i Baqués de viticultura i enologia
Convocant: Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI). Escola de Viticultura i Enologia “Mercè
Rossell i Doménech”. Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Dades de contacte: C/Hermenegild Clascar, 1-3. 08720 Vilafranca del Penedès. Tel.
938900000 ext. 206. Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rosell i Domènech. Àrea
d’Educació. Tel. 938911412
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Termini: 19/03/2008
Descripció: Aquest certamen té l’objectiu d’estimular la formació i la qualificació professional
dels joves i donar a conèixer les experiències que es duen a terme per a la millora de la
vitivinicultura del Penedès i la seva promoció exterior.
Els participants poden ser alumnes de formació professional dels cicles formatius de grau mitjà
I superior de les famílies d’activitats agràries, d’indústries alimentàries i comercials, així com de
Batxillerat.
Dotació: un premi de 600 € a l’autor del treball guanyador i dos accèssits de 300 € als
finalistes.
Web: informació no disponible
A/E: dnavarrete@ccapenedes.com

Títol: 7è Premi Albert Compte
Convocant: Institut d'Estudis Empordanesos
Dades de contacte: Av. Pirineus 19, escala B-4. 17600 Figueres. Tel. 972500012
Termini: 31/04/2008
Descripció: Aquest premi es convoca per reconèixer la trajectòria d’Albert compte, com a
docent i com a puntal de l'Institut d'Estudis Empordanesos. Hi podran concórrer els treballs de
recerca realitzats per estudiants de Batxillerat durant el curs 2007-08. Els treballs tindran una
temàtica relacionada amb les humanitats i les ciències socials de l'àmbit territorial empordanès.
Dotació: Es concediran un màxim de tres premis. El primer premi dotat per l'Ajuntament de
Figueres serà de 350 €. L'Institut d'Estudis Empordanesos concedirà dos accèssits de 150 €
cadascun. El guanyador haurà de presentar una síntesi del seu treball per a ser publicat als
Annals, segons les normes de publicació de la revista.
Web: http://www.iee.cat/
A/E: info@iee.cat

Títol: Premi Natura
Convocant: Institut d’Estudis Vallencs. Ajuntament de Valls
Dades de contacte: Antic Hospital de Sant Roc. C/ Jaume Huguet, 1. 43800 Valls
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Termini: 30/04/2008
Descripció: Podran participar en aquest premi tots els treballs de recerca inèdits sobre
qualsevol aspecte de la natura i el medi ambient que agafi com a marc físic l’Alt Camp. Aquesta
convocatòria queda establerta en 5 modalitats:
a) Premi de Natura modalitat a: que consistirà en la realització d’un treball únic per a tot el
grup-classe o un treball en petit grup, que podrà ser un tema de recerca, un mural, una
auca o un joc. El jurat valorarà que es treballin temes com ara la recollida selectiva, la
disminució de la producció de deixalles, el manteniment i foment de la neteja de les
ciutats, l’estalvi energètic a la ciutat i les llars, l’estalvi d’aigua i qualsevol tema
d’educació ambiental centrat en el nostre entorn. Destinat a alumnat d’educació infantil.
b) Premi de Natura modalitat b: consistirà en la realització d’un treball únic per a tot el
grup-classe o un treball en petit grup, que podrà ser un tema de recerca, un mural, una
auca o un joc. El jurat valorarà que es treballin temes com ara la recollida selectiva, la
disminució de la producció de deixalles, el manteniment i foment de la neteja de les
ciutats, l’estalvi energètic a la ciutat i les llars, l’estalvi d’aigua i qualsevol tema
d’educació ambiental centrat en el nostre entorn. Destinat a alumnat d’educació
primària.
c) Premi de Natura modalitat c: treballs individuals o en petit grup presentats per alumnat
d’educació secundària obligatòria.
d) Premi de Natura modalitat d: treballs presentats per alumnat de Batxillerat o de cicles
formatius.
e) Premi de Natura modalitat e: treballs presentats per persones de més de divuit anys.
Dotació: Modalitat a: 330 €; Modalitat b: 330 €; Modalitat c: 460 €; Modalitat d: 520 €;
Modalitat e: 720 €
Web: http://www.iev.es/iev/index.html
A/E: iev@iev.es

Títol: Premis Exporecerca Jove
Convocant: MAGMA, Associació per a Promoure la Recerca Jove
Dades de contacte: Despatx SO4B. Universitat Pompeu Fabra. C/ Ramon Trias Fargas, 2527. 08005 Barcelona. Tel. 935421700 - 652502883
Termini: 2009
Descripció: És una mostra de treballs de recerca que acull la participació de joves de 12 a 30
anys. Els objectius principals que es volen aconseguir són afavorir la recerca entre els joves,
potenciar l’intercanvi d’experiències i coneixement i potenciar la participació en aquesta i altres
fires i congressos d’àmbit nacional i internacional. La temàtica de les recerques exposades és
totalment lliure i els participants mostren els resultats de les seves investigacions a estands
habilitats a aquest efecte. Durant els tres dies que dura l’exposició, aquesta pot ser visitada per
tot tipus de públic. Un jurat procedent de diversos àmbits acadèmics i professionals avalua els
treballs presentats i el darrer dia es lliuren diferents premis consistents bàsicament en la
participació dels seus autors en altres certàmens de caire internacional.
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Hi ha diferents convocatòries:Premis especials MAGMA; Premi de l’Aigua; Premi José Cantero;
Premi Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI); Premis CSIC; Premi Fundació
La Caixa; Premi a la recerca jove en Aeronàutica, Astronàutica i Ciències de l’Espai; Premi
Ciències de la Salut Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, Premi Societat Catalana de
Biologia, Premi Parc Científic de Barcelona i Premi Exporecerca Ciència en Societat.
Dotació: 1r premi: totes les categories: assistència a l'ESE o l'ESI. 2n premi: Categories A i B:
assistència al Festival Vedy (Eslovàquia); Categories C i D: assistència a Westenchaps
(Bèlgica). 3r premi: Categories A i B: assistència a l’Exposcience Midi Pyrenéés (Toulouse);
Categories C i D: assistència a la reunió científica d’alumnes d’ensenyaments mitjans
(Extremadura).
Web:
http://www.magmarecerca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=17
A/E: informació no disponible

Títol: Premi Emerencià Roig i Raventós de recerca per a joves sobre temes marítims
Convocant: Museu Marítim de Barcelona
Dades de contacte: Av. de les Drassanes, s/n. 08001 Barcelona
Termini: 15/06/2009
Descripció: Aquest premi té l’objectiu d’estimular els treballs de recerca als estudiants de 1r i
2n de Batxillerat o de cicles formatius d’ensenyament professional equivalents en el camp de
les ciències socials relacionades amb el patrimoni i la cultura marítimes en l’àmbit de la costa
catalana.
Dotació: la dotació del premi serà d’un ordinador portàtil pel guanyador, a més a més d’un lot
de publicacions del Museu Marítim de Barcelona. El centre educatiu rebrà també un lot de
llibres de les mateixes característiques.
Web: www.museumaritimbarcelona.org
A/E: marcetbr@diba.es

Títol: Premi Lacetània Treballs de Recerca per a Joves
Convocant: Òmnium cultural del Bages Centre d’Estudis del Bages. Col·legi de Doctors i
Llicenciats
Dades de contacte: C/ del Bruc, 99. 08240 Manresa
Termini: 31/10/2008
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Descripció: El premi serà adjudicat a dos treballs de recerca realitzats per un o més estudiants
de Batxillerat o cicles formatius durant el curs 2007-2008 que estudiïn qualsevol aspecte de la
Catalunya central. El premi es divideix en dues categories: una per a treballs de l’àmbit
cientificotecnològic i l’altra per a treballs d’humanitats i ciències socials.
Dotació: Cada premi està dotat pel Centre d’Estudis del Bages i pel Col·legi de Doctors i
Llicenciats amb 500 € per als autors i 125 € per als professors tutors.
Web: informació no disponible
A/E: informació no disponible

Títol: Premi Miquel Solé
Convocant: Òmnium Cultural de Figueres
Dades de contacte: Casino Menestral. C/ Poeta Marquina, 2 (antics jutjats). 17600 Figueres. Tel.
972511548.
Termini: 25/03/2009
Descripció: Es premiarà el treball de ciència i tecnologia que destaqui d'entre els presentats.
Dotació: 250 €. A més dels premis en metàl·lic, se'n podran concedir d'altres en llibres si així ho
considera el Jurat.
Web: http://www.omnium.cat/ca/
A/E: altempurda@omnium.cat

Títol: Premi Josep M. Ametlla
Convocant: Òmnium Cultural de Figueres
Dades de contacte: Casino Menestral. C/ Poeta Marquina, 2 (antics jutjats). 17600 Figueres. Tel.
972511548.
Termini: 25/03/2009
Descripció: Es premiarà el treball de recerca d'història que destaqui d'entre els presentats.
Dotació: 250 €. A més dels premis en metàl·lic, se'n podran concedir d'altres en llibres si així ho
considera el Jurat.
Web: http://www.omnium.cat/ca/
A/E: altempurda@omnium.cat
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Títol: Premi Òmnium Cultural
Convocant: Òmnium Cultural de Figueres
Dades de contacte: Casino Menestral. C/ Poeta Marquina, 2 (antics jutjats). 17600 Figueres.
Tel. 972511548.
Termini: 25/03/2009
Descripció: Es premiarà el batxiller que presenti el millor treball de recerca sobre literatura.
Dotació: 300 €. A més dels premis en metàl·lic, se’n podran concedir d'altres en llibres si així ho
considera el Jurat.
Web: http://www.omnium.cat/ca/
A/E: altempurda@omnium.cat

Títol: Premi Radio Marina
Convocant: Ràdio Marina. Consells Comarcals de La Selva i del Maresme
Dades de contacte: C/ de Ca la Guidó, 1. 17300 Blanes. Tel. 972335104
Termini: 31/03/2009
Descripció: Per participar-hi cal presentar un treball dedicat al medi ambient pròxim, que pot
contenir: un estudi sobre algun element de l'entorn natural ( espècies autòctones, estat dels
rius, reciclatge, etc. ), una proposta concreta de millora de l'entorn pròxim, que descrigui una
mancança i que inclogui una solució.
Dotació: 1r premi: una bicicleta i una placa. 2n premi: una minicadena musical i una placa. Hi
haurà fins a 10 mencions especials del jurat que rebran una placa. Menció especial al centre
amb més treballs presentats. Premi especial del jurat a la millor iniciativa ambiental duta a
terme per un centre escolar en el darrer any. Aquest premi està dotat amb 600 € destinats a la
compra de material.
Web: www.radiomarina.com
A/E: informació no disponible

Títol: Premis SIT
Convocant: Salesians Illa Tecnològica (SIT)
Dades de contacte: Pl. Artós, 3. 08017 Barcelona. Tel. 932065910
Termini: 10/12/2008
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Descripció: La finalitat dels premis és donar a conèixer els treballs més destacats dins les
Escoles Salesianes en els àmbits de la innovació tecnològica i de l’educació en valors. Es
poden presentar a aquests premis tots els alumnes que durant el curs 2007-2008 estaven
cursant estudis de Batxillerat o de cicles formatius de grau mitjà o de grau superior en
qualsevol escola salesiana de la Inspectoria Mare de Déu de la Mercè.
Hi hauran 4 categories dins dels premis:
- Premi al millor treball de recerca de Batxillerat en l’àmbit de la innovació tecnològica
- Premi al millor treball de recerca de Batxillerat en l’àmbit de l’educació en valors
- Premi al millor treball de síntesi de cicles formatius de grau mitjà en l’àmbit de la innovació
tecnològica per la seva originalitat i/o la seva viabilitat tècnica.
- Premi al millor treball de síntesi de cicles formatius de grau superior en l’àmbit de la
innovació tecnològica per la seva originalitat i/o la seva viabilitat tècnica
Dotació: Els premis consistiran en un diploma per al primer classificat de cada categoria, i un
xec bescanviable de 200 € i per al segon classificat de cada categoria, un diploma i un xec
bescanviable de 100 €.
Web: www.illatec.com
A/E: miquel.tallada@salesians.cat

Títol: Premis comarcal de treballs de recerca
Convocant: Servei Educatiu de la Segarra. Centre de Recursos Pedagògics de la Segarra
Dades de contacte: Rambla Lluís Sanpere, 22. 25200 Cervera
Termini: 11/03/2009
Descripció: Premi amb la finalitat d’incentivar i potenciar l’esperit de recerca i la creativitat
científica en els alumnes de 2n de Batxillerat de la Segarra. El premi estarà obert a treballs
d’investigació inèdits realitzats per l’alumnat dels centres de la nostra comarca, vinculats al món
de la ciència, la llengua, la literatura, la història, l’art... o qualsevol altre àmbit del currículum
escolar. Poden ser de tipus experimental o teòric i podran consistir en experiències, o bé en
altres iniciatives, en el sentit de fomentar la creativitat i l’esperit d’estudi i recerca.
Dotació: 1r premi: 300 €; 2n premi : 250 €; 3r premi: 200 €
Web: informació no disponible
A/E: http://blocs.xtec.cat/sesegarra
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Títol: Premi Llavor de Lletres. Premis treballs de recerca de Batxillerat
Convocant: Setmanari La fura i Fundació privada Ferrer Sala Freixenet
Dades de contacte: La Fura. C/ Germanor, 3. 08720 Vilafranca. Tel. 938902455
Termini: 13/03/2009
Descripció: Es premiarà el treball de recerca en què es podran emprar tant els recursos de
l’observació i/o experimentació científica o tecnològica com els d’erudició i investigació
bibliogràfica i/o documental per alumnes de les comarques de l’Alt Penedès i el Baix Penedès, i
també al sud de l’Anoia i part del Garraf on es distribueix La Fura. Tema lliure.
Dotació: Les recensions dels treballs premiats seran publicades, amb la resta de premis i
accèssits Llavor de Lletres, a l’opuscle-recull dels treballs premiats que s’editarà per al Sopar
de Lletres el 29 de maig del 2009. A més, rebran els següents incentius econòmics com a beca
d’ajut per a l’accés de l’alumne a la universitat: 1r premi: diploma i 2.000 €; 2n premi: diploma i
1.500 €; 3r premi: diploma i 1.000 €. Accèssits: 2, com a màxim, amb diploma i 850 € per a
cada un d’ells. A més a més, els centres d’ensenyament de cada un d’aquests premis i
accèssits rebran també un premi de 600 euros per a l’adquisició de material destinat a finalitats
educatives.
Web: http://lafura.cat/suplements/llavor/bases.html
A/E: llavordelletres@lafura.cat

Títol: Premis per als treballs de recerca de Batxillerat
Convocant: Societat Catalana de Física filial de l’Institut d'Estudis Catalans
Dades de contacte: C/ del Carme, 47. 08001 Barcelona
Termini: 08/05/2008
Descripció: La Societat Catalana de Física, filial de l'Institut d'Estudis Catalans convoca
aquests premis amb l'objectiu d'estimular la redacció de treballs d'iniciació a la recerca sobre
temes de física. Aquests premis van adreçats als estudiants de Batxillerat que, durant el termini
d'aquesta convocatòria, facin el darrer curs de Batxillerat als centres d'ensenyament, públics o
privats, d'Andorra, Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. Els temes dels treballs han
d'estar relacionats amb l'àrea de física.
Dotació: Hi haurà dos premis cadascun d’ells dotat amb 400 € i el corresponent diploma.
També es podran atorgar accèssits, amb una dotació de 200 € i el corresponent diploma, als
treballs que es consideri que reuneixen mèrits suficients. Les persones responsables de la
tutoria dels treballs premiats o que hagin tingut un accèssit rebran un diploma de
reconeixement.
Web: http://www.scf-iec.org/activitats/batx.htm
A/E: scfis@iec.cat
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Títol: Premi Joan Palau Vera
Convocant: Societat Catalana de Geografia (SCG) filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Dades
de contacte: C/ del Carme, 47. 08001 Barcelona
Termini: 30/04/2009
Descripció: Premi amb la intenció de fomentar l'interès per l'estudi i la recerca de la geografia
entre els estudiants de Batxillerat. Les obres que es presenten a concurs han de ser fruit del
treball de recerca individual o col•lectiva, tutelada, que els estudiants de Batxillerat duen a
terme com a part del seu currículum. Els treballs han de versar sobre aspectes de la geografia
en qualsevol dels seus àmbits temàtics.
Dotació: El premi serà dotat amb la quantitat de 500 € i podrà ser publicat a la revista Treballs
de la SCG
Web: http://scg.iec.cat/S001.htm
A/E: informació no disponible

Títol: Premi Antoni Quintana Marí
Convocant: Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Filial de l’Institut
d’Estudis Catalans
Dades de contacte: C/ del Carme, 47. 08001 Barcelona. Tel. 933248581 - 933248585 - 93270
1620.
Termini: 2005
Descripció: Premi amb l’objectiu de despertar l’interès per l’estudi i la recerca de la història de
la ciència i de la tècnica entre els estudiants de Batxillerat. Els treballs han de versar sobre
aspectes de la història de la ciència i de la tècnica en qualsevol dels seus àmbits temàtics,
cronològics i geogràfics. Poden participar-hi tots els alumnes dels centres de Batxillerat dels
Països Catalans.
Dotació: 500 €
Web: http://www.iecat.net/schct
A/E: schct@iecat.net

Títol: Premis per als treballs de recerca de Batxillerat
Convocant: Societat Catalana de Química filial de l’Institut d'Estudis Catalans
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Dades de contacte: C/ del Carme, 47. 08001 Barcelona
Termini: 24/04/2008
Descripció: Premis per a estudiants amb l’objectiu d’estimular la redacció de treballs d’iniciació
a la recerca sobre les activitats pròpies de la societat catalana de química. Poden prendre part
en aquesta convocatòria estudiants universitaris i persones titulades des de l’1 de gener de
2004.
Dotació: 1.200 € i es poden concedir fins a dos accèssits.
Web: http://scq.iec.cat/scq/activitats/premis/SCQQ2007.pdf
A/E: informació no disponible

Títol: Premis Floquet de Neu
Convocant: Zoo de Barcelona
Dades de contacte: M. Josep Notó i Brrullas. Dept. d’Educació del Zoo. Pg. Circumval·lació, 3
08003 Barcelona. Tel. 932256420
Termini: Juny
Descripció: Es premiaran treballs de recerca sobre animals. Aquests treballs hauran de ser
realitzats pels estudiants en el recinte del Zoo.
Dotació: un ordinador portàtil
Web: www.zoobarcelona.com
A/E: escolazoo@bsmsa.es

UNIVERSITATS
Títol: Premis a treballs de recerca d’estudiants de Batxillerat
Convocant: Consell Social de la Universitat de Girona. Demarcació de Girona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
Dades de contacte: Edifici Les Àligues. Pl. Sant Domènec, 3. 17071 Girona
Termini: 18/04/2008
Descripció: S’atorgaran un total de vint premis: cinc premis en la categoria de treballs de
recerca en humanitats, art i ciències socials; cinc premis en la categoria de treballs de recerca
en tecnologia, ciències de la naturalesa i de la salut; un premi i dos accèssits en la categoria de
treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat; un premi en la categoria de treballs
de recerca sobre temàtiques relacionades amb la joventut; vuit premis en la categoria de
treballs de recerca d’àmbit comarcal: Premi de recerca de l’Alt Empordà; Premi de recerca del
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Baix Empordà; Premi de recerca de la Cerdanya; Premi de recerca de la Garrotxa; Premi de
recerca del Gironès; Premi de recerca del Pla de l’Estany; Premi de recerca del Ripollès; Premi
de recerca de la Selva.
Dotació: La matrícula gratuïta d’un curs complet de qualsevol titulació oficial a centres integrats
de la Universitat de Girona durant l’any acadèmic 2008-2009; un val per valor de 700 € per
adquirir llibres, música, material educatiu o informàtic (que es distribuirà de la manera següent:
400 € per a l’autor o autors del treball i 300 € per al centre d’educació secundària on s’ha dut a
terme el treball); la difusió dels treballs premiats; els accèssits als treballs de recerca sobre
arquitectura, urbanisme i ciutat rebran un val per valor de 400 € (que es distribuirà de la manera
següent: 200 € per a l’autor o autors del treball i 200 € en forma de lot de llibres per al centre
d’educació secundària on s’ha dut a terme el treball).
Web: http://www.udg.edu/premis_recerca
A/E: informació no disponible

Títol: Premi la Salle Societat i Tecnologia
Convocant: Enginyeria i Arquitectura La Salle
Dades de contacte: C/Quatre Camins, 30. 08022 Barcelona. Tel. 902197687
Termini: 30/04/2008
Descripció: Premis a les noies i nois de Batxillerat i cicles formatius de grau superior que
presentin els millors treballs de recerca en l’àmbit de l’arquitectura, les telecomunicacions,
l’electrònica, la informàtica o la multimèdia.
Dotació: 1r premi: ordinador portàtil; una col·lecció de llibres de tecnologia per a la biblioteca
del centre; reducció del 50% de l’import de la matrícula de 1r curs d’Enginyeria o arquitectura
ofert per la Salle. 2n premi: una PDA; reducció del 50% de l’import de la matrícula de 1r curs
d’arquitectura ofert per la Salle.
Web: http://www.salle.url.edu/unies
A/E: sia@salle.url.edu

Títol: Premis FUB a treballs de recerca de Batxillerat d’Economia i Empresa
Convocant: Escola Universitària d’Estudis Empresarials
Dades de contacte: Av. Universitària, 4-6. 08242 Manresa. Tel. 938774182
Termini: 31/03/2009
Descripció: L’objectiu dels premis és promoure i incentivar la recerca entre els estudiants de
Batxillerat. Premis als millors treballs de recerca en l’àmbit d’economia o l’empresa.
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Dotació: 1r premi: 1.000 € i la docència gratuïta per a un primer curs de qualsevol de les
titulacions de grau que s’imparteix a la FUB. L’institut del treball premiat rebrà 120 € en material
Web: http://www.fub.edu/
A/E: cmedrano@fub.edu

Títol: Premis FUB a treballs de recerca de Batxillerat en ciències de la salut
Convocant: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Dades de contacte: Av. Universitària, 4-6. 08242 Manresa. Tel. 938759601
Termini: 31/03/2009
Descripció: L’objectiu dels premis és promoure i incentivar la recerca entre els estudiants de
Batxillerat. Premis als millors treballs de recerca en l’àmbit de la salut des de qualsevol
perspectiva.
Dotació: 1r premi: 700 € i la docència gratuïta per a un primer curs de qualsevol de les
titulacions de grau que s’imparteix a la FUB i un accèssit de 300 €. L’Institut del treball premiat
rebrà 120 € en material.
Web: http://www.fub.edu/
A/E: cmedrano@fub.edu

Títol: Premis Enginy 2008 de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró
Convocant: Escola Universitària Politècnica de Mataró, centre adscrit a la Universitat
Politècnica de Catalunya
Dades de contacte: Escola Universitària Politècnica de Mataró. Av. Puig i Cadafalch, 101-111.
08303 Mataró. Tel. 937574404 Fax 937570524

Termini: 30/05/08
Descripció: Premi al millor treball de recerca tenint en compte: creativitat, originalitat i
comprensió general. L’objecte dels “Premis Enginy” és fomentar la iniciativa emprenedora dels
alumnes d’ensenyament en Batxillerat de les modalitats de tecnologia i ciències de la
naturalesa i salut, mitjançant el suport econòmic als millors treballs de recerca de caràcter
emprenedor.
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Dotació: El “Premi Enginy” consistirà en una subvenció per import de la taxa dels crèdits de
l’EUPMT que el beneficiari matriculi durant l’any acadèmic 2008/09 del 1r. curs d’enginyeria
tècnica, especialitat d’Electrònica Industrial, o Informàtica de Gestió o Telemàtica. A més del
premi atorgat a cada centre, la Comissió d’Avaluació podrà proposar la concessió de beques
addicionals a aquells treballs que per la seva qualitat es considerin adient, sense que el nombre
de beques atorgades no excedeixi el nombre total establert en les partides pressupostàries
corresponents.
Web: http://www.eupmt.cat/
A/E: cera@eupmt.cat

Títol: Premis a la recerca per a estudiants de Batxillerat Universitat Abat Oliba CEU
Convocant: Universitat Abat Oliba
Dades de contacte: Bellesguard, 30. 08022 Barcelona. Tel. 932540900
Termini: 17/04/2009
Descripció: Els premis es convoquen en 3 modalitats: 1) humanitats; 2) ciències socials;
3) comunicació i màrqueting. Poden participar-hi tots els alumnes els alumnes de Batxillerat
que presentin els seus treballs de recerca durant el curs 2009-2010.
Dotació: un ordinador portàtil Acer Travel Mate 5720
Web: www.recerca.info
A/E: informació no disponible

Títol: Premi Argó a treballs de recerca de Batxillerat
Convocant: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Institut de Ciències de l’Educació
Dades de contacte: Edifici A. Rectorat. 08193 Bellaterra. Cerdanyola del Vallès. Tel.
935812393
Termini: 17/04/2008
Descripció: Premi a treballs de recerca de Batxillerat i a treballs de síntesi o projectes de cicle
formatius de grau superior, amb la finalitat de reconèixer l’esforç dels estudiants i
d’incrementar els vincles amb els centres d’ensenyament secundari.
Dotació: s’estableixen els premis següents:
1r premi: un ordinador portàtil per treball premiat i la matrícula gratuïta per cursar el primer
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curs a la UAB a tots els autors del treball, també un ordinador portàtil pel tutor/a del treball; 2n
premi: un reproductor MP4 per treball premiat i la matrícula gratuïta per cursar el primer
curs a la UAB a tots els autors del treball; 3r premi: un reproductor MP3per treball premiat; tres
mencions honorífiques per a cada categoria; menció per a un treball de l’àmbit tecnològic fet
per una o més noies. També participen en el premi Pere Ramon Roca, atorgat per la Fundació
Universitària Martí l’Humà, i dotat amb 500 €, els treballs presentats per centres del Vallès
Oriental, d’Osona i del Maresme.
Web: http://www.uab.es/ice/argo/
A/E: argo.ice@uab.cat

Títol: Concurs Preuniversitari
Convocant: Universitat Internacional de Catalunya
Dades de contacte: C/ Immaculada, 22. 08017 Barcelona
Termini: 13/02/2009
Descripció: El concurs consisteix a lliurar el treball de recerca realitzat per l’alumne a 2n de
Batxillerat i defensar-lo oralment davant d’un tribunal universitari. Es poden presentar treballs
de totes les opcions de Batxillerat. Els treballs que es presentin al concurs han de ser fruit del
treball de recerca individual o col·lectiu, tutelat i redactat com a part del currículum de l’alumne.
Podran ser redactats en català, castellà o anglès.
Dotació: el guanyador del concurs rebrà una beca d’estudi del 100% dels honoraris de
matrícula de primer curs per estudiar una carrera universitària a la Universitat Internacional de
Catalunya i un ordinador portàtil. El segon classificat rebrà una beca d’estudi del 75% dels
honoraris de matrícula de primer curs per estudiar una carrera universitària a la Universitat
Internacional de Catalunya i un ordinador portàtil. El tercer classificat rebrà: Una beca d’estudi
del 50% dels honoraris de matrícula de primer curs per estudiar una carrera universitària a la
Universitat Internacional de Catalunya i un ordinador portàtil. El tutor de cadascun dels treballs
de recerca guanyadors rebrà una càmera fotogràfica digital per la seva tasca docent en el
desenvolupament del treball. Tots els estudiants que facin la presentació oral dels seus treballs
rebran un petit obsequi per la seva participació.
Web: http://www.unica.edu/ca/bases-concurs-preuniversitari?seccio=2
A/E: info@uic.es

Títol: VI Edició dels Premis de Recerca
Convocant: Universitat de Lleida. Servei d’Extensió Universitària
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Dades de contacte: C/ Jaume II, 67, bis. 25001 Lleida. Tel. 902507205
Termini: 31/03/2009
Descripció: Els treballs de recerca han d’estar relacionats amb les àrees de coneixement dels
ensenyaments que s’imparteixen als centres de la UdL. Temàtiques generals: a) Àrea de Salut
i Nutrició: treballs de recerca relacionats amb l’àmbit de la salut, de la nutrició i de la prevenció;
b) Àrea Juridicoeconòmica: treballs de recerca relacionats amb el dret i l’economia; c) Àrea
d’Humanitats: treballs de recerca relacionats amb la literatura, la filologia, la geografia, la
història, l’art i la comunicació audiovisual; d) Àrea d’Educació: treballs de recerca relacionats
amb l’educació en tots els seus àmbits, formal i no formal, i amb la intervenció socioeducativa;
e) Àrea Tecnològica: treballs de recerca relacionats amb la informàtica, la mecànica o
l’arquitectura i tots els àmbits afins; f) Àrea Agroalimentària i Forestal: treballs de recerca
relacionats amb l’agricultura, la ramaderia, la salut animal, el bosc, l’alimentació, la
biotecnologia, els sistemes o el medi ambient rural. Temàtiques específiques: a) Estudis de
gènere: treballs de recerca relacionats amb la situació de la dona des de diferents disciplines
i/o perspectives científiques; b) Estudis de Cooperació i Desenvolupament: treballs relacionats
amb la cooperació, el desenvolupament, la solidaritat i altres temes del mateix àmbit.
Dotació: S’atorgaran catorze premis, dos per a cadascuna de les temàtiques generals i un
premi per a cadascuna de les temàtiques específiques. Als guanyadors, un cop matriculats a la
Universitat de Lleida el curs 2009/10, se’ls concedirà un ajut equivalent a l’import de la
matrícula per cursar el primer curs en el centre de la UdL en el qual hagin obtingut plaça i
s’hagin matriculat. També s’atorgaran sengles premis de 200 € als estudiants premiats, als
tutors dels treballs i als respectius centres.
Web: http://www.udl.cat/serveis/seu/espai/treballsrecerca/premis_recerca_0809.pdf
A/E: pdi@seu.udl.cat

Titol: Premi Poincaré
Convocant: Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC
Dades de contacte: C/ Pau Gargallo, 5. 08028 Barcelona. Tel. 934017301
Termini: 09/11/2008
Descripció: L’FME, amb l’objectiu de fomentar l’interès dels estudiants d’educació secundària
per les Matemàtiques i l’Estadística, i d’incentivar la tasca educativa en aquestes àrees de
coneixement que es porta a terme en els centres de secundària, convoca el Premi Poincaré al
millor treball de recerca realitzat per estudiants de 2n de Batxillerat durant el curs 2008/09.
Dotació: 1r premi: un ordinador portàtil; 2n premi: un pantalla plana de 19”;
reproductor mp3/mp4 i les mencions que el jurat consideri.
Web: www-fme.upc.edu
A/E: deganat.fme@upc.edu
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Títol: Premi UPC per a treballs de recerca de Batxillerat. Arquitectura, ciència i tecnologia
sostenibles
Convocant: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Dades de contacte: C/ Escoles, 5. 08290 Cerdanyola del Vallès. Tel. 936920660
Termini: 30/04/2009
Descripció: L’objectiu del Premi UPC per a treballs de recerca de Batxillerat, convocat per la
Politècnica, amb el suport de l’Obra Social Caixa Terrassa i amb la col·laboració de la Càtedra
UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, el
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i el Museu de la Ciència i de la Tècnica
de Catalunya, és, d’una banda, el de potenciar l’interès de l’alumnat de Batxillerat per les àrees
de l’arquitectura, la ciència i la tecnologia, en la seva vessant de sostenibilitat; i de l’altra,
reconèixer i incentivar la tasca educativa que es porta a terme als centres d’educació
secundària en aquests àmbits de coneixement. Enguany, s’han presentat 83 treballs de recerca
i, per tercer any consecutiu, el premi ha introduït el valor de la sostenibilitat com un dels criteris
d’avaluació, en consonància amb un dels principis d’actuació de la Universitat, i amb l’objectiu
de potenciar l’interès de l’alumnat d’ensenyament secundari pel valor de la sostenibilitat, aplicat
a la concepció i al desenvolupament dels seus projectes de recerca.
Dotació: El primer premi està dotat d’un ordinador personal i una beca de gratuïtat de tots els
crèdits matriculats per primera vegada durant l’any acadèmic 2008-2009 en estudis oficials de
la UPC.
Web: www.upc.edu/lapolitecnica
A/E: pla.promocio@upc.edu

Títol: Premi PRBB 2008 al millor treball de recerca de Batxillerat en ciències biològiques
Convocant: Universitat Pompeu Fabra. PRBB – Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
Dades de contacte: Departament de Comunicació. PRBB – Parc de Recerca Biomèdica de
Barcelona. C/Aiguader, 88. 08003 Barcelona. Tel. 935421503 o 933610829
Termini: 28/03/2008
Descripció: Els Estudis de Biologia de la Universitat Pompeu Fabra i el PRBB (Parc de
Recerca Biomèdica de Barcelona), amb el propòsit comú d’incentivar la recerca en l’àmbit de la
biologia., convoquen el III Premi PRBB de recerca en ciències biològiques.
Dotació: 1r premi: 1 ordinador portàtil + 2 tiquets ciència + 1 dia en un grup de recerca al
PRBB. 2n premi: col·lecció de llibres de divulgació científica + subscripció per un any de la
revista New Scientist o Investigación y ciencia (a escollir pel guanyador) + 2 tiquets ciència. 3r
premi: subscripció per un any de la revista New Scientist o Investigación y ciencia (a escollir pel
guanyador) + 2 tiquets ciència. Per a tots els participants: 1 entrada al Cosmocaixa.
Web: www.upf.edu / www.prbb.org/premi
A/E: premiprbb@prbb.org
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Títol: Premi UPF al millor treball de recerca en justícia global
Convocant: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Dades de contacte: Secretaria del Gabinet del Rectorat. Universitat Pompeu Fabra.
Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona. Tel. 935421458
Termini: 20/04/2009
Descripció: Hi poden optar els alumnes de segon de Batxillerat de tots els centres
d'ensenyament secundari de Catalunya. Els treballs de recerca han de ser presentats per la
direcció dels centres d'ensenyament on estudiï l'alumne/a o alumnes que desitgin concursar.
Cada centre d'ensenyament pot presentar al Premi només un treball de recerca.
Dotació: un ordinador portàtil.
Web: http://www.upf.edu/estudiants
A/E: informació no disponible

Títol: Premi Ernest Lluch de ciències socials i polítiques
Convocant: Universitat Pompeu Fabra (UPF). Fundació Ernest Lluch
Dades de contacte: informació no disponible
Termini: 2008 (pendent edició bases 2009)
Descripció: Es premiarà el millor treball de recerca desenvolupat en qualsevol disciplina de les
ciències socials i polítiques realitzat durant el curs acadèmic, als centres d’educació secundària
públics, privats o concertats de Catalunya.
Dotació: informació no disponible
Web: http://www.upf.edu
A/E: informació no disponible

Títol: Premi Francesc Noy
Convocant: Universitat Pompeu Fabra (UPF). Facultat d’Humanitats
Dades de contacte: C/Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona. Tel. 935421630
Termini: 2008 (pendent edició bases 2009)
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Descripció: Es premiarà el millor treball de recerca de Batxillerat de Catalunya en qualsevol
disciplina d'Humanitats que hagi estat presentat durant el curs acadèmic als centres d’educació
secundària públics, privats o concertats de Catalunya.
Dotació: 1.500 €
Web: http://www.upf.edu
A/E: informació no disponible

Títol: Premi UPF al millor treball de recerca en economia i empresa
Convocant: Universitat Pompeu Fabra (UPF). Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials
Dades de contacte: C/ Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona. Tel. 935421745/ 2715
Termini: 2008 (pendent edició bases 2009)
Descripció: Es premiarà el millor treball de recerca sobre temes d'economia i empresa realitzat
durant el curs acadèmic als centres d’educació secundària públics, privats o concertats de
Catalunya.
Dotació: informació no disponible
Web: http://www.upf.edu
A/E: informació no disponible

Títol: Premi UPF al millor treball de recerca en enginyeria i matemàtica aplicada
Convocant: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Dades de contacte: Tel. 935422461
Termini: 2008 (pendent edició bases 2009)
Descripció: Es premiaran els dos primers treballs de recerca, desenvolupats en qualsevol
disciplina cientificotecnològica (ciències, tecnologia, matemàtiques, informàtica, etc.), realitzats
durant el curs acadèmic, als centres d’educació secundària públics, privats o concertats de
Catalunya.
Dotació: informació no disponible
Web: http://www.upf.edu
A/E: secretaria.esup@upf.edu
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Títol: Premis de recerca en acció social
Convocant: Universitat Ramon Llull. Escoles Universitàries de Treball Social i Educació Social
Pere Tarrés. EUTSES
Dades de contacte: C/ Santaló, 37. 08021 Barcelona. Tel. 934101602.
Termini: 2/5/2006
Descripció: Es premiaran treballs de recerca que hauran de versar sobre l’acció social:
exclusió social, pobresa i persones sense llar; infància en risc i famílies en situació de dificultat;
discapacitats; immigrants; gent gran.
Dotació: 1r premi: 200 €; 2n premi: 150 €
Web: http://www.peretarres.org/eutses
A/E: ps@peretarres.org

Títol: Premis Ramon Llull a treballs de recerca de Batxillerat
Convocant: Universitat Ramon Llull (URL)
Dades de contacte: C/Claravall, 1-3. Barcelona
Termini: 31/03/2008
Descripció: Es tracta d’un concurs que va adreçat a tots els alumnes de 2n de Batxillerat de
Catalunya que hagin realitzat un treball de recerca en alguna d’aquestes 4 àrees: arts;
humanitats i ciències socials; ciències de la natura i de la salut, i tecnologia.
Dotació: informació no disponible
Web: http://acces.url.edu/pages/Premis%20de%20recerca.html
A/E: info@url.edu

Títol: Premi recerca en química a Tarragona
Convocant: Facultat de Química. Universitat Rovira i Virgili. Associació Empresarial Química
de Tarragona
Dades de contacte: Campus Sescelades. C/ Marcel·lí Domingo, s/n. 43007 Tarragona
Termini: 10/10/2008
Descripció: Els treballs d’investigació pura o aplicada, o de difusió de la química en l’entorn,
que concorren a aquest premi hauran de ser presentats per estudiants vinculats a centres
d’ensenyament públic o privat, preferentment de 3r, 4rt d’ESO o Batxillerat, sota la direcció d’un
o més professors del centre.
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Dotació: El premi Recerca en Química a Tarragona està dotat amb 1.000 € al guanyador (més
800 € al centre), 600 € al segon classificat (més 400 € al centre) i 300 € al tercer classificat
(més 200€ al centre). La part dels premis que correspon als centres s’ha de destinar al
seminari/departament al qual pertany el/la tutor/a del treball.
Web: http://www.quimica.urv.es/info_general/presentacio.htm
A/E: deganat.fq@urv.cat

Títol: Premi Consell Social URV a treballs de recerca de Batxillerat i treballs de síntesi de cicles
formatius de grau superior
Convocant: Universitat Rovira i Virgili
Dades de contacte: Tel. 977558716
Termini: 23/05/2008
Descripció: Es premiaran treballs de recerca de Batxillerat i treballs de síntesi de cicles
formatius de grau superior (CFGS), elaborats per alumnes de centres d’educació secundària de
les comarques de Tarragona.
Dotació: S'atorgaran un màxim de 10 premis. Cadascun d'ells consistirà en: un ajut econòmic
per l'import a pagar pels crèdits matriculats en el primer curs de qualsevol titulació oficial en
centres integrats de la URV, un ordinador portàtil per a l'estudiant, un val/xec de 300 € per al
centre d’educació secundària on s'ha dut a terme el treball, per a l'adquisició de material
didàctic i/o bibliogràfic.
Web: http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/index.html
A/E: informació no disponible

Títol: Premi Narcís Feliu de la Penya
Convocant: Universitat de Vic
Dades de contacte: C/ de la Sagrada Família, 7. 08500 Vic. Tel. 938861222
Termini: 18/04/2007
Descripció: Es premiaran els millors treballs en l’àmbit de les Ciències Socials i humanitats:
geografia, economia, història, empresa, filosofia, mitologia, idiomes, traducció, educació…
Poden participar-hi tots els alumnes dels centres de Batxillerat d’Andorra i les Illes Balears, i de
les comarques de l’Alt Empordà, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, l’Anoia, el Bages, el Baix
Empordà, el Berguedà, la Cerdanya, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Garrotxa, el
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Gironès, la Noguera, Osona, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Pla de l’Estany, el Pla
d’Urgell, el Ripollès, la Selva, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, l’Urgell, la Vall d’Aran i el
Vallès Oriental.
Dotació: 1.500 €
Web: www.uvic.cat o secundaria.uvic.cat
A/E: informació no disponible

Títol: Premi Abraham Cresques
Convocant: Universitat de Vic
Dades de contacte: C/ de la Sagrada Família, 7. 08500 Vic. Tel. 938861222
Termini: 18/04/2007
Descripció: es premiaran els millors treballs en l’àmbit de les ciències exactes, físiques,
químiques, aplicades, experimentals, de la salut o tecnològiques. Poden participar-hi tots els
alumnes dels centres de Batxillerat d’Andorra i les Illes Balears, i de les comarques de l’Alt
Empordà, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, l’Anoia, el Bages, el Baix Empordà, el Berguedà, la
Cerdanya, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Garrotxa, el Gironès, la Noguera, Osona, el
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Pla de l’Estany, el Pla d’Urgell, el Ripollès, la Selva, la
Segarra, el Segrià, el Solsonès, l’Urgell, la Vall d’Aran i el Vallès Oriental.
Dotació: 1.500 €
Web: www.uvic.cat o secundaria.uvic.cat
A/E: informació no disponible

Títol: Premi Ferran Sors
Convocant: Universitat de Vic
Dades de contacte: C/ de la Sagrada Família, 7. 08500 Vic. Tel. 938861222
Termini: 18/04/2007
Descripció: Es premiaran els millors treballs en l’àmbit de les arts: literatura, teatre, música,
cinema, escultura, pintura o arquitectura. Poden participar-hi tots els alumnes dels centres de
Batxillerat d’Andorra i les Illes Balears, i de les comarques de l’Alt Empordà, l’Alta Ribagorça,
l’Alt Urgell, l’Anoia, el Bages, el Baix Empordà, el Berguedà, la Cerdanya, la Conca de Barberà,
les Garrigues, la Garrotxa, el Gironès, la Noguera, Osona, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el
Pla de l’Estany, el Pla d’Urgell, el Ripollès, la Selva, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, l’Urgell,
la Vall d’Aran i el Vallès Oriental.
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Dotació: 1.500 €
Web: www.uvic.cat o secundaria.uvic.cat
A/E: informació no disponible

Títol: Premi d’investigació Osona contra el càncer
Convocant: Universitat de Vic
Dades de contacte: C/ de la Sagrada Família, 7. 08500 Vic. Tel. 938861222
Termini: 2006
Descripció: Premi per promoure la sensibilització dels joves envers aquesta malaltia i de
fomentar les accions preventives de riscos per a la salut. Poden participar-hi tots els centres de
Batxillerat de la comarca d’Osona.
Dotació: 1.000 €
Web: www.uvic.cat
A/E: informació no disponible

CONSELLS COMARCALS
Títol: Premi Cebrià Baraut
Convocant: Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Dades de contacte: Passeig Joan Brudieu, 15. 25700 La Seu d’Urgell. Tel. 973353112
Termini: 2008
Descripció: Hi poden participar tots els treballs de recerca de segon de Batxillerat de temàtica
local i comarcal.
Dotació: el premi consistirà en la publicació del treball guanyador i l'obsequi de 10 exemplars a
cadascun dels autors.
Web: informació no disponible
A/E: idomenjo@ccau.cat

Títol: Premi Domènec Pons
Convocant: Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça
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Dades de contacte: Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça (Av. Victoriano Muñoz 48. 25520 El
Pont de Suert) i l’Oficina de Serveis a la Joventut – Telecentre de l’Alta Ribagorça (Cra. N-230,
entrada sud, 25520 El Pont de Suert).
Termini: 05/12/2008
Descripció: Es premiarà el millor treball de recerca sobre temàtica local, comarcal o pirinenca
realitzat durant el curs escolar 2007-2008 per l’alumnat de segon de Batxillerat de l’Alta
Ribagorça. La creació d’aquest premi neix amb la finalitat d’incentivar la tasca d’investigació
entre els alumnes de la comarca i reconèixer la qualitat dels seus projectes de recerca.
Dotació: 300 € destinats a costejar les despeses que se’n derivin dels ensenyaments de grau
superior o universitaris que l’alumne premiat inici durant el curs 2008-2009 (matrícula,
transport, material, estada...).
Web: www.altaribagorça.cat)
A/E: consell@altaribagorca.ddl.net

Títol: Premis Pare Romanya al treball cientificotecnològic i Federico Pastor al treball humanístic
iartístic
Convocant: Consell Comarcal del Baix Ebre
Dades de contacte: C/ Barcelona, 152. 43500 Tortosa (Tarragona). Tel. 977445308 / Fax
977445397
Termini: 30/09/2008
Descripció: els premis pretenen impulsar el treball de recerca dels alumnes de segon de
Batxillerat dels instituts d’ensenyament de la comarca del Baix Ebre dels següents dos àmbits:
cientificotecnològic i humanístic i artístic.
Dotació: ordinador portàtil.
Web: http://www.baixebre.cat/noticia.asp?id=273&pagina=28
A/E: ofranch@baixebre.cat

Títol: Trobades de Recerca Jove
Convocant: Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat
Dades de contacte: Parc de la Torre del Roser, s/n. 08980 de Sant Feliu de Llobregat. Tel.
936666703
Termini: 06/03/2009
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Descripció: El Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat convoca la vuitena edició de les
Trobades de Recerca Jove, un concurs per fomentar la creativitat científica i l’esperit de recerca
de l’alumnat d’ensenyament obligatori i postobligatori del Baix Llobregat. S’estableixen dues
categories de premis: a) Treballs de recerca realitzats per l’alumnat d’ensenyament secundari
obligatori i b) Treballs de recerca realitzats per l’alumnat d’ensenyament secundari
postobligatori. Els treballs han de ser d’investigació sobre algun aspecte referit al Baix
Llobregat, en el sentit de fomentar la creativitat científica i l’esperit de recerca en qualsevol de
les àrees del currículum.
Dotació: un premi de 250 € als sis millors treballs.
Web: www.llobregat.info
A/E: informació no disponible

Títol: Premi Joves Investigadors de les Garrigues
Convocant: Centre d'Estudis de les Garrigues, la Secretaria de Joventut i el Consell Comarcal
de les Garrigues
Dades de contacte: Av. de Francesc Macià, 54. 24500 Les Borges Blanques. Les Garrigues.
Lleida. Tel. 973142658
Termini: 25/07/2008
Descripció: premi amb la voluntat de fomentar la investigació a la comarca entre els joves i
estudiants i de donar suport i potenciar l'esperit de recerca i la creativitat científica sobre temes
directament relacionats amb la comarca de les Garrigues o amb qualsevol dels seus pobles. Hi
poden participar tots els joves d'edats compreses entre 16 i 29 anys, sempre que el tema
estudiat sigui d'àmbit garriguenc.
Dotació: Es concediran tres premis: un primer premi per valor de 600 €, un segon premi de 300
€ i un tercer premi de 100 €.
Web: http://www.ccgarrigues.com/?tipus=din&ap=agenda&sap=noticia&idnoticia=226
A/E: ce.es.garrigues@hotmail.com

Títol: Premi de treball de recerca Àngel Giné
Convocant: Consell Comarcal de les Garrigues. AMPA IES Josep Vallverdú
Dades de contacte: C/Dr. Trueta, s/n. 25400 Les Borges Blanques. Les Garrigues. Lleida. Tel.
973142700
Termini: 18/04/2008
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Descripció: Premi adreçat als estudiants de 2n de Batxillerat, per promoure l’interès de
l’alumnat en la recerca entre les àrees de la ciència i la tecnologia, les humanitats i les ciències
socials.
Dotació: 200 €
Web: http://www.xtec.net/ies-josepvallverdu/ies/ies.htm
A/E: c5006525@xtec.cat

Títol: Premi Comarcal de Treballs de Recerca
Convocant: Consell Comarcal del Pla d’Urgell amb la col·laboració del Servei Educatiu del Pla
d’Urgell
Dades de contacte: Consell Comarcal del Pla d’Urgell. C/ Prat de la Riba, 1, 25230
Mollerussa. Telèfon: 973 71 13 13
Termini: 27/02/2009
Descripció: Hi poden participar alumnat de 4t d’ESO, de batxillerat i de cicles formatius del
Pla d’Urgell. La convocatòria té dues categories: alumnat de 4t d’ESO i alumnat de batxillerat i
cicles formatius.
Dotació: Econòmica no definida a les bases. L’any passat els premis van oscil·lar entre els 50
i els 125 €.
Web: www.plaurgell.cat
A/E: mpujol@plaurgell.cat

Títol: Premi comarcal a la realització de treballs de recerca.
Convocant: Consell Comarcal de l'Urgell.
Dades de contacte: Passeig Joan Brudieu, 15. Tel. 973 353112. 25700 La Seu d’Urgell
Termini: 2008
Descripció: Premi per tal de continuar donant suport i potenciar l’esperit de recerca i la
creativitat científica sobre temes directament relacionats amb la nostra comarca. Hi podrà
participar l’alumnat de Batxillerat de la comarca de l’Urgell.
Dotació: Es concediran tres premis: un primer premi de 300 €; un segon premi de 200€ i un
tercer premi de 100 € . Es concediran, a més, tres accèssits per un valor de 60 € cadascun.
Web: http://www.ccau.cat
A/E: consell@alturgell.ddl.net
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Títol: Premi d’investigació de Batxillerat Fundació Caixa Tarragona
Convocant: Consell Comarcal del Tarragonès; Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya; instituts d’educació secundària de la comarca; FAPAC i FAPAES; Universitat Rovira
i Virgili
Dades de contacte: Consell Comarcal del Tarragonès. C/ de les Coques, 3. 43003 Tarragona.
Tel. 977244500 Fax 977244513
Termini: 29/05/2009
Descripció: L’objecte d’aquest premi és potenciar la recerca i investigació fora de l’àmbit
universitari; estimular l'alumnat en la realització de treballs de qualitat; educar els joves en la
presentació i defensa pública del treball realitzat; incentivar els centres en la motivació dels
seus alumnes a endinsar-se en el món de la investigació. Aquest premi va adreçat a alumnes
de tots els centres d’educació secundària de la comarca del Tarragonès, i cada centre podrà
presentar tres treballs d’investigació de Batxillerat. Pel que fa Cicle Formatiu de Grau Superior
tres per família professional.
Dotació:
Participant
1r premi

850 € i diploma

Centre
700 € i diploma

2n premi

700 € i diploma

700 € i diploma

3r premi

550 € i diploma

700 € i diploma

Web: http://www.tarragones.cat/
A/E: Xavier Torrell [ftorrell@tgnes.altanet.org]

IES
Títol: 8 premi d’investigació i Recerca pare Antoni Mur
Convocant: IES Claver de Raimat (fundació Pare Mur)
Dades de contacte: IES Claver de Raimat (fundació Pare Mur). Finca Vallfonda s/n. Cra d’Osca,
km 107. Raimat. 25111 Lleida. Tel: 973.724.111
Termini: Pendent de confirmar bases 2009
Descripció: Treballs de recerca per alumnes del IES Claver Raimat
Dotació: Pendent de confirmar bases 2009
Web: http://www.claver.fje.edu
A/E: info@claver.fje.edu
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Títol: Premi d’investigació i recerca Ramon Calvo
Convocant: IES Deltebre. Fundació Caixa Tarragona
Dades de contacte: Av. Catalunya, s/n. 43580 Deltebre. Tel. 977489123
Termini: 13/03/2009
Descripció: Es podran presentar treballs de recerca de Batxillerat, en dues modalitats:
humanística i cientificotecnològica. Els premis s’adrecen a estudiants de Batxillerat i cicles
formatius de les Terres de l’Ebre.
Dotació: Quatre premis de recerca: Dos de la modalitat cientificotècnica dotats amb 600 € el
primer premi i 400 € el segon. Dos de la modalitat humanística dotats amb 600 € el primer
premi i 400 € el segon.
Web: informació no disponible
A/E: direccio@iesdeltebre.net

Títol: Premi Núria Prades
Convocant: IES Els Alfacs
Dades de contacte: C/ Dr. Torné, s/n. 43540-Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Termini: 03/07/2009
Descripció: Premi la temàtica del qual ha d’estar relacionada amb l’aqüicultura, l’ecologia
aquàtica, la mar Mediterrània, el riu Ebre, l’estalvi dels recursos hídrics, la sostenibilitat de la
badia dels Alfacs... Poden participar-hi tots els alumnes que hagin cursat durant el 2007-2008
i/o estiguin cursant durant el 2008-2009 Batxillerat o cicles formatius en qualsevol institut de
les Terres de l’Ebre o de la comarca del Baix Maestrat.
Podran optar al premi tant persones individuals com equips formats per un màxim de 3
persones.
Dotació: un diploma de participació. El primer premi estarà dotat amb la quantitat de 300 € i es
podrà concedir, també, un accèssit dotat amb 100 €.
Web: informació no disponible
A/E: iesalfacs@xtec.cat

Títol: Premi Esteve Terradas d’àmbit científic, tecnològic i humanístic
Convocant: IES-SEP Esteve Terradas Illa
Dades de contacte: C/ Bonavista s/n. Cornellà de Llobregat. Tel. 933771100
Termini: 15/05/2008
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Descripció: Premi la temàtica per a desenvolupar ha d’estar relacionada amb l’àmbit científic,
tecnològic i humanístic i podrà ser d’investigació, descriptiu, d’innovació, de processos.
Dotació: Cicle superior de Primària; ESO, Batxillerat i cicle formatiu: 300 € per a l'escola i 120
€ en material escolar per treball premiat. Premi especial AMPA Esteve Terradas: 300 € per al
millor treball. Premi especial TOYOTA: 300 € per al treball que millor tracti la conservació i
millora del medi ambient.
Web: www. iesesteveterradas@xtec.cat
A/E: iesesteveterradas@xtec.cat

Títol: Premi Eugeni Xammar per a la realització de treballs de Recerca
Convocant: IES Eugeni Xammar amb Regiduría d’Educació de l’Ajuntament l’Atmella del Vallés
Dades de contacte: IES Eugeni Xammar. Antic Camí de Bigues, s/n. 08480 L’Atmella del
Vallés. Tel: 93 843 01 25
Termini: Abril
Descripció: Premi Eugeni Xammar per a la realització de treballs de Recerca. Hi ha dos
modalitats: a) tema Eugeni Xammar b) tema l’Atmella del Vallés
Dotació: 1r premi 300 €; 2n premi 150 €; 3r premi 50€
Web: no té pàgina web
Email: a8054241@xtec.cat

Títol: Premis de treball de recerca dels alumnes de 2n de Batxillerat
Convocant: IES Maragall
Dades de contacte: C/ Provença, 187. 08036 Brcelona. Tel. 934534782
Termini: abril
Descripció: Es tracta d’niciativa d’aquest Institut per premiar la major quantitat possible de
premis de recerca.
Dotació: 30 € en vals d’Abacus
Web: http://www.xtec.net/centres/a8013160/es/introes.htm
A/E: ecolombo@xtec.cat
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Títol: Premis per a treballs de recerca de Batxillerat
Convocant: IES Màrius Torres
Dades de contacte: C/ Narcís Monturiol, 2. 25002 Lleida. Tel. 973260900 Fax 973274158
Termini: Abril
Descripció: L’IES Màrius Torres de Lleida convoca anualment premis de treball de recerca a
nivell intern. En la convocatòria es premien els treballs segons l'àrea: tecnològic, humanístic,
artístic, científic i un interdisciplinar.
Dotació: un diploma
Web: http://www.xtec.es/centres/c5002696/
A/E: c5002696@xtec.cat

Títol: Premi en valors Montserrat Roig
Convocant: IES Montserrat Roig
Dades de contacte: C/Cervantes, 46. 08221 Terrassa
Termini: 03/05/2008
Descripció: Premi amb el desig de promoure i donar a conèixer totes aquelles iniciatives,
activitats i accions que tinguin a veure amb una educació en valors solidaris, igualtat, respecte,
cooperació, consum responsable,ecologia, etc.
Dotació: Hi haurà tres premis de 350 € cadascun.
Web: www.terrassa.org
A/E: informació no disponible

Títol: Premi Treballs de Recerca per a alumnes del Centre Col·legi Maristes Valldemia a Mataró
Convocant: AMPA del Col·legi Maristes Valldemia
Dades de contacte: Col·legi Valldemia. Av. de la Riera, 12. 08301 Mataró. Tel. 937554860
Termini: Març 2009
Descripció: Es premiaran els treballs de recerca realitzats pels alumnes del Centre Valldemia
a Mataró.
Dotació: 300 €
Web: http://www.maristesvalldemia.com/index2.htm
A/E: a8021144@xtec.cat
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