L’enginyeria que mou el món

BASES DEL PREMI AL MILLOR TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT

L’ESCOLA DE CAMINS DE LA UPC – BARCELONATECH CONVOCA UN CONCURS PER A
PREMIAR EL MILLOR TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT EN LA MODALITAT CIENTÍFICA
O TECNOLÒGICA.

OBJECTIU
L’Escola de Camins de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-BarcelonaTech) convoca
el Premi al millor treball de recerca de batxillerat en la modalitat científica o tecnològica.

PARTICIPANTS
Aquesta convocatòria s'adreça a l’alumnat de Catalunya de segon de batxillerat en la seva
modalitat científica oi tecnològica. Els treballs que es presentin han de tractar sobre temes o
aspectes que ajudin a millorar la nostra societat des de vessants tals com les infraestructures, la
mobilitat, la logística, el terreny, les estructures, les aigües continentals i marítimes, etc.

PREMIS
El premi al millor treball de recerca de batxillerat, atorgat per l’Escola de Camins consistirà en
val regal valorat en 300€ i un altre val regal de 300€ per al centre d'ensenyament.
Els premis s'atorguen als treballs, no als autors o autores.

JURAT
La selecció dels millors treballs la fa un jurat format pels membres següents:





Sotsdirector de promoció de l’Escola de Camins, que actuarà com a president.
Professors de l’Escola de Camins
Una persona en representació del professorat de batxillerat.
Una persona en representació de la Unitat de Suport Institucional, que actuarà com a
secretària.

El veredicte del jurat es farà públic a finals de juliol de l'any 2019. El jurat pot declarar desert el
premi o concedir un accèssit.
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CRITERIS D'AVALUACIÓ
Els treballs es valoren d'acord amb els criteris següents:
•
•
•
•
•
•

L'adequació del projecte als objectius, continguts i requeriments del currículum de
batxillerat.
L'originalitat.
La metodologia científica i tecnològica en el tractament dels temes.
La dificultat de realització del projecte.
La presentació.
La claredat i concisió de la memòria explicativa.

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
La participació al concurs es farà mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a
comunicacio.camins@upc.edu amb les següents dades:
•
•
•
•

Dades identificatives de l’autor, treball i tutor (veure Annex):
Treball complet en format PDF, degudament identificat amb el nom i cognoms de l’autor
i títol del treball
Si el treball ha comportat la realització d'una maqueta o prototip, cal incloure
documentació gràfica en format digital
Els treballs es poden presentar en català, castellà o anglès.

TERMINI DE PRESENTACIÓ
Els treballs es poden presentar fins el 15 de juny de 2019.

DIFUSIÓ
L’autor o autora del treball premiat cedeix a l’Escola de Camins de la UPC-BarcelonaTech els
drets de reproducció, distribució i comunicació pública.
La participació en aquest premi comporta l'acceptació de totes i cadascuna de les bases.
Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta per l’Escola de Camins de la
UPC-BarcelonaTech.

CONTACTE
Per a qualsevol dubte o consulta podeu enviar-nos un mail a: comunicacio.camins@upc.edu
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ANNEX: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ AL PREMI DEL MILLOR TREBALL DE RECERCA DE
BATXILLERAT DE LA MODALITAT CIENTÍFICA O TECNOLÒGICA

DADES DE L’AUTOR:

Nom, Cognoms, DNI, Població, Telèfon de contacte, correu electrònic
TUTOR DEL TREBALL:

Nom, Cognoms, Telèfon de contacte, correu electrònic
DADES DEL TREBALL:

Títol del treball, Àmbit, Objectius, Procediment, Conclusions
CENTRE D’ESTUDIS:

Nom del centre docent i Població
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