BASES DE LA 19a EDICIÓ DELS PREMIS UMANRESA A
TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT
Objectiu dels premis i participants
L’objectiu dels premis és promoure i incentivar la recerca entre els estudiants de batxillerat. Poden
participar tots els estudiants de 2n de batxillerat dels centres d’ensenyament secundari de Catalunya.
Presentació dels treballs
Es premiaran els millors treballs de recerca (individuals o col·lectius) de les tres modalitats, realitzats
durant el curs acadèmic de la convocatòria vigent.
Els treballs es presentaran acompanyats d’un resum d’una pàgina amb els objectius, la metodologia,
els resultats i les conclusions de la recerca. En els treballs NO hi constarà el nom de l’autor/s ni el
del centre docent.
El treball i les dades de l’autor/s s’hauran d’enviar mitjançant un formulari que trobareu en el
següent enllaç: https://www.umanresa.cat/ca/premis-recerca

S’admetran a concurs un màxim de tres treballs per institut i modalitat. Per a cada modalitat,
s’atorgarà:
o

o
o

Un primer premi de 700 euros i la docència gratuïta per a un primer curs de qualsevol de les
titulacions de grau que s’imparteixen a UManresa, exceptuant el grau en Medicina (validesa
fins el curs 2022-23)
Un accèssit de 300 euros.
L’institut del treball del primer premi rebrà 150 euros.
El termini màxim de presentació de treballs finalitza el 17 d'abril de 2020.

Jurat dels premis
El jurat dels premis estarà format per professorat d'UManresa, un professor/a de secundària i un
membre de l’empresa patrocinadora per a cada modalitat. El veredicte s’emetrà durant el mes de
maig de la convocatòria vigent i es farà públic durant l’acte de lliurament dels premis. El jurat es
reserva el dret de declarar desert algun dels premis en el cas de considerar-ho oportú. Igualment,
podrà decidir traslladar un treball a una modalitat del premi diferent de l'escollida per l'autor/s, si
considera que el seu contingut s'hi ajusta més.
Per a qualsevol dubte o aclariment: premisderecerca@umanresa.cat

Les dades de l’estudiant o estudiants es comuniquen a la Fundació Universitària del Bages (FUB) a fi i efecte de poder
participar en els Premis UManresa. Correspondrà a la FUB tractar-les d’acord amb els seus propis protocols, informar
l’estudiant del tractament que portarà a terme, no destinar-les a altres finalitats i aplicar-hi les corresponents mesures de
seguretat.

