
 
 

BASES DEL XIV PREMI DE TREBALLS DE RECERCA DE 

L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS 

IV MEMORIAL DANIEL LÓPEZ 
 

 
1. Presentació i objecte:  

L’objectiu d’aquestes bases és regular la concessió del XIV Premi de Treballs de 
Recerca de Palafolls que convoca l’Ajuntament de Palafolls per aquells treballs 
d’investigació, realitzats de forma individual o grupal, de l’alumnat que estigui cursant 
2n de Batxillerat al centre d’educació secundària de la població.  
Amb la voluntat d’adaptar les bases a l’evolució educativa del municipi i amb l’objectiu 
de fer extensible el reconeixement a la comunitat educativa de Palafolls així com posar 
en valor les competències adquirides per part de l’alumnat al llarg de la seva vida 
educativa, el XIV Premi de Treballs de Recerca de l’Ajuntament de Palafolls vol fer un 
reconeixement diferenciant la temàtica dels treballs segons l’àmbit que investiguin o hi 
aprofundeixin:  
- ÀMBIT SOCIAL: es podran presentar els treballs centrats en les ciències de l’àmbit de 
les humanitats i les llengües, així com de caràcter social. En aquest sentit seran objecte 
de presentació treballs que tractin amb caràcter genèric, l’estudi teòric o pràctic de les 
disciplines vinculades a la recuperació de les llengües, el patrimoni, les arts o de 
l’àmbit de la investigació de les ciències socials i també aquells que atenguin els 
aspectes relacionats amb la realitat social, cultural, històrica o del coneixement del 
territori de Palafolls. 
- ÀMBIT CIENTÍFIC: es podran presentar els treballs que tractin temes de l’àmbit de les 
ciències entenent-se com a disciplines de l’àmbit científic els estudis vinculats a les 
ciències físiques, químiques o de les matemàtiques així com de les ciències de la salut 
o investigació mèdica o d’altres relacionades o afins.  
 

2. Participants: 

Les persones destinatàries d’aquesta convocatòria són l’alumnat que estigui cursant 2n 
de Batxillerat a  de l’Institut del municipi. Els treballs presentats han de ser individuals 
o col·lectius i corresponents al curs 2020-2021. Els treballs seran presentats a títol 
individual o per part del seu autor/a o autors/es o en el cas dels treballs col·lectius per 
part d’un dels seus integrants i com a representant del grup. 
 

3. Característiques i presentació dels treballs: 

La data límit per presentar els treballs és el 11 de maig de 2021. Els treballs han de ser 
originals. S’han de presentar en format PDF i opcionalment en paper escrit, DIN-A4 
amb una enquadernació o sistema de lligat de folis que permeti la seva correcta 
manipulació. En cas de presentar-se en format paper només caldrà lliurar un original. 



 
 
Els treballs han d’anar acompanyats d’una síntesi explicativa d’una pàgina com a 
màxim.  
 
Cada treball haurà de respectar el total anonimat i s’haurà de lliurar la següent 
documentació que s’adjuntarà a la sol·licitud de participació a la convocatòria:  
 

- A la sol·licitud tipus / instància genèrica – DADES PARTICIPANT/S: hi haurà de 
constar el títol del treball, el nom i cognoms, i caldrà adjuntar el document 
d’identitat i fer constar l’adreça i telèfon de l’autor/a o autors/es, el centre 
educatiu i el nom i cognom del tutor/a. En cap cas aquestes dades no poden 
constar al treball, ni a la còpia en format paper lliurada, així com a la resta de 
mitjans tècnics adjunts o annexes. A la sol·licitud s’haurà de fer constar 
expressament que es demana prendre part en la convocatòria. 

- Annexes obligats a la sol·licitud – TREBALL PRESENTAT: a la sol·licitud tipus / 
instància genèrica caldrà annexar: 
. la síntesi explicativa d’una pàgina com a màxim. 
. el treball en pdf. A la portada o capçalera/ peu de pàgina  hi constarà el títol 
del treball i el pseudònim.  

 
El termini per a solucionar defectes de forma o per aportar documentació, serà de tres 
dies hàbils des que l’Ajuntament de Palafolls ho requereixi a l’interessat/da, tutor/a o 
representant de l’Institut, amb l’advertiment que, transcorregut aquest termini sense 
donar-ne compliment, es tindrà per no presentada la candidatura. 
 
En aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, es prioritzarà en conformitat amb la llei, l’administració 
electrònica per a tots els tràmits i comunicacions derivades de la present convocatòria. 
 

4. Premis i modalitats: 

S’atorgaran un total de sis premis. Els treballs guanyadors obtindran els premis 

següents: 

- Treballs premiats ÀMBIT SOCIAL  

• 1r premi: 500 €.  

• 2n premi: 300 € 

• 3r premi: 200 € 

- Treballs premiats ÀMBIT CIENTÍFIC   

• 1r premi: 500 €.  

• 2n premi: 300 € 

• 3r premi: 200 € 



 
 

 
Tots els participants rebran un diploma acreditatiu de la seva participació al concurs.  

Els treballs premiats passaran a estar a disposició de la població a la biblioteca Enric 

Miralles per a la seva consulta i en el cas dels treballs que tinguin com a objecte el 

tractament de la realitat local de Palafolls es valorarà l’edició d’un llibre per part de 

l’Ajuntament de Palafolls.  

 

5. Criteris de valoració:  

S’estableixen els següents criteris de valoració per tal de guiar la qualificació final que 

donaran els membres del jurat i els quals s’atendran amb una puntuació mínima de 0 i 

màxim de 10 punts per cada treball presentat:  

 

. L’originalitat del treball.  

. El plantejament dels objectius i l’estructuració del treball.  

. El rigor i tractament científic en el desenvolupament del tema del treball.  

. La capacitat de síntesi, especialment en les conclusions. 

. L’adequació de la metodologia utilitzada en el treball als objectius plantejats i als 

continguts presentats.  

. La qualificació del jurat del centre educatiu que haurà de constar a la síntesi 

explicativa.  

. L’originalitat de les fonts d’informació emprades en el treball i l’ús adequat 

d’aquestes fonts. 

. La presentació del treball i la correcció i idoneïtat del llenguatge utilitzat. 

. En el cas dels treball presentats en la línia de l’ÀMBIT SOCIAL posarà en valor el fet 

que es tractin de treballs centrats sobre aspectes relacionats amb la realitat social, 

cultural, agrícola, ambiental, coneixement del territori, artística i històrica del municipi 

de Palafolls.  

. En el cas dels treball presentats en la línia de l’ÀMBIT CIENTÍFIC es posarà en valor el 

fet que aportin dades d’investigació innovadores o que suposin un desenvolupament 

d’una avaluació o experimentació.  

 

6. Composició del jurat:  

El jurat serà presidit per part de l’Alcalde de l’Ajuntament de Palafolls, o en qui en ell 

delegui, i estarà format per diversos especialistes de reconeguda vàlua en les diferents 

disciplines de les modalitats del Batxillerat i persones vinculades al món de l’educació i 

la cultura de Palafolls.  



 
 
 

El jurat el conformaran sis membres:  

- Un representat nomenat en representació del centre educatiu d’infantil i 

primària de l’escola Mas Prats de Palafolls. La persona podrà ser de l’equip 

docent actual o excepcionalment podrà ser nomenada una persona afí al 

centre per la seva trajectòria professional.  

- Un representat nomenat en representació del centre educatiu d’infantil i 

primària de l’escola Les Ferreries de Palafolls. La persona podrà ser de l’equip 

docent actual o excepcionalment podrà ser nomenada una persona afí al 

centre per la seva trajectòria professional.  

- Un representat nomenat en representació del centre educatiu de secundària de 

Palafolls l’Institut Font del Ferro.  La persona podrà ser de l’equip docent actual 

o excepcionalment podrà ser nomenada una persona afí al centre per la seva 

trajectòria professional.  

- Dos representants nomenats a proposta de l’Àrea d’Educació per la seva vàlua 

tècnica. El criteri de nomenament serà la seva trajectòria professional.  

- Un representat nomenat a proposta de la resta de la comunitat educativa de 

Palafolls i conformada per les Associacions de Pares i Mares i Famílies i altres 

servei educatius del municipi a petició de l’Àrea d’Educació. 

 

Els sis membres hauran de representar en una proporció equitativa i proporcional els 

dos àmbits diferenciats, el científic i el social, per tal de garantir la correcta valoració 

del treballs que s’hi presentin.  

 

El jurat podran declarar deserts els premis en els quals no s’hagin presentat treballs 

amb els mèrits suficients. 

 

El jurat es reunirà per valorar les puntuacions i valoracions de cadascun dels seus 

membres i se’n farà la respectiva acte, la qual donarà comunicació del resultat definitiu 

del certamen.  

 

7. Lliurament de premis:  

El lliurament de premis es durà a terme en un acte públic que tindrà lloc a un 

equipament emblemàtic del municipi i d’acord amb la data d’acabament del curs 

escolar 2020-2021.  



 
 
La data es pactarà amb la direcció del centre d’educació secundària de Palafolls i es 

farà públic al web municipal www.palafolls.cat així com a la resta de canals de 

comunicació de l’Ajuntament. 

Els premis econòmics s’hauran de recollir el dia del lliurament. En cas de no poder 

assistir el premiat/da podrà delegar, previ avís, la seva representació.  

 

8. Cessió de treballs premiats i de les síntesis explicatives:  

Per facilitar la difusió dels treballs presentats en aquesta convocatòria, els autors han 

de cedir a l’Ajuntament de Palafolls, sense límit temporal, el dret de publicar-ne la 

síntesi explicativa i/o difondre-la a través de la xarxa. En qualsevol cas, en la difusió es 

farà esment de l’autoria i el nom del centre als efectes oportuns.  

 

9. Treballs no premiats: 

Els treballs no premiats romandran a disposició dels interessats durant el termini d’un 

mes de l’acte de lliurament dels premis. Un cop transcorregut, si no han estat retirats, 

l’Ajuntament de Palafolls procedirà al seu retorn al centre de secundària del municipi, 

sense que això origini dret a cap tipus d’indemnització o compensació. 

En cas d’algun tipus d’indisposició caldrà comunicar-ho i es podrà estendre el termini 

de recollida fins a tres mesos.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Palafolls a 1 d’abril de 2021  


