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/PREMI : Ja hi ha la convocatòria
PREMI : Encara no hi ha la convocatòria
PREMI : L’any passat no es va convocar
UNIVERSITAT

ANY

Universitat
Autònoma
de Barcelona

2017
XIVª
edició

NOM PREMI

TERMINI
PRESENT.

20/04/2017 Batxillerat
Premi Argó

29/06/2017 CFGS

Universitat de
2017 Premi de Recerca
31/03/2017
Barcelona
XII edició per a la Pau

2016
7è Premi Premi Ferran Adrià 3 de juny
Ferran i Gallina Blanca
de 2016.
Adrià

2017

ÀMBIT
D’ESTUDIS

Premi Xavier
Domingo i SPB

2017
Llengua i
4t
literatura
FilCat.UB
catalanes

15/03/2017

31/03/2017

CATEGORIES
-

Científic/ sanitari
Ciències socials i humanes
Tecnològic
Artístic

MÉS INFORMACIÓ

http://blogs.uab.cat/argo/premi-argo/
http://ice.uab.cat/argo/treball/bases.pdf

OBSERVACIONS
Màxim 2 treballs per centre (3 en
cas que sigui d'àmbit tecnològic o
artístic).
Premi: ordinador portàtil i
matrícula gratuïta a la UAB.

- Cultura de pau: coneixements, valors i
habilitats que possibiliten la pau.
- Temàtiques vinculades: solidaritat
Premi: 500€ estudiant i 500€
http://www.solidaritat.ub.edu/premi_pau/
internacional, el desenvolupament humà, la
centre
sostenibilitat, l’altermundisme, els drets
humans, els conflictes, la interculturalitat, etc.
- Poden participar en el Premi alumnes de
batxillerat que hagin elaborat un treball de recerca
sobre ciència i tecnologia de l’alimentació,
nutrició, seguretat alimentària, ciències culinàries i
Batxillerat
Targeta regal per un
gastronomia, inclosos aspectes històrics,
http://www.ub.edu/futursinousestudiants/pr
import de 1.000 € per l’alumnat, i
antropològics, sociològics, humanístics,
CFGS
emi-ferran-adria.html
una altra de 500 € per al tutor/a
econòmics o de qualsevol altra temàtica
relacionada, i alumnes de cicles formatius de grau
superior que hagin elaborat treballs equivalents
(treballs de síntesi o de fi de cicle) de la mateixa
temàtica..
El premi per al treball guanyador:
Treballs relacionats amb les indústries dels
1.000 € per a l’estudiant i 500 €
TR Batxillerat.
http://www.ub.edu/futursinousestudiants/pr
per al professor tutor, en forma de
detergents, els tensioactius i els productes
4t. ESO i CFGM
emi-xavier-domingo.html
cosmètics
xec regal per a material cultural

TR Batxillerat

Treballs de recerca sobre llengua catalana i/o
literatura catalana. Es premiaran treballs
http://stel.ub.edu/filologiacatalana/premioriginals i inèdits escrits en llengua catalana
filcatub
que excel·leixin pel rigor, la imaginació i la
creativitat.

1r premi: un val de 150 euros, i
obsequis de la UB per a l’alumne,
un val de 150 euros per al centre i
diploma.
2n premi: un val de 100 euros,
obsequis de la UB per a l’alumne,
un val de 100 euros per al centre
i diploma.
3r premi: obsequis de la UB
per a l’alumne i el centre
educatiu, i diploma.

Premi
Minerva

2017
3a edició

Universitat de
Lleida

2017
XIVª
edició

Facultat de
Filosofia

21 d’abril de Batxillerat
2016.

Premi Concòrdia - 23 de febrer Batxillerat
Fedefarma
de 2017.

Batxillerat
Premis TdR UdL

31/03/2017
CFGS

28 abril 2017
2017 Premi UPC per a (Batx.)
Batxillerat
18ª edició TdR de batxillerat 26 Maig 2017
CFGS
i CFGS
(CFGS)

Universitat
Politècnica de
Catalunya

2017
13 ª
edició

Premi Poincaré

Premi “EMILI
2015 VIADER”
1ª edició
EPSEM MANRESA
2017
Premi Consell
11ª edició
Social URV
Universitat
Rovira i Virgili

Universitat

2016 Premi Maria
6ª edició Helena Maseres

Inscripció fins
21/4/2017
Batxillerat
Presentació
24/4/2017

15/04/2015

15/05/2017

16/05/2016

Batxillerat

Batxillerat
CFGS

Batxillerat

Treballs de temàtica o tractament filosòfic que
hagin estat qualificats amb una nota igual o
superior a 8

dues nits d'hotel de categoria 3
http://www.ub.edu/filosofia/futurs_estudian estrelles, en règim d'allotjament i
esmorzar en qualsevol ciutat
ts/premi_minerva.htm
d'Espanya.

un primer premi de 150
euros i dos accèssits de 100
http://www.ub.edu/futursinousestudiants/pr
l'àmbit temàtic de les ciències farmacèutiques
euros cadascú. Els set
emi-concordia-fedefarma.html
treballs finalistes rebran un
diploma acreditatiu.
- Salut i Nutrició
- Jurídicoeconòmica
- Humanitats
- Educació
- Tecnologia
- Agroalimentària i forestal
- Estudis de gènere (temàtica específica)
- Coop. i desenvolupament (temàtica específica)
- Arquitectura sostenible
- Ciència sostenible
-Tecnologia sostenible
Institut Català de les dones (premis a TR
elaborats per noies)
- Matemàtiques
- Estadística

14 premis,2 premis per cada
temàtica general i 1 per cadascuna
http://www.udl.cat/serveis/seu/espai/trebal
de les específiques.
lsrecerca.html
Premi: 200€ per matricula a la UdL
i 200€ pel tutor.

http://www.upc.edu/premisecundaria/ca/premis

Cal matricular-se a la UPC.
Premi: netbook i matrícula
gratuïta.

http://fme.upc.edu/ca/premi-poincare
Premi: ordinador portàtil per
https://www.fme.upc.edu/ca/premipoincare/convocatoria-premi-poincare-2016 l’alumne i e-reader per al tutor.

Un cop decidida la temàtica del treball de
recerca, els tutors dels treballs que vulguin
Recompensar els treballs de recerca dels alumnes optar al premi “Emili Viader” hauran
La quantia del premi serà de 1000
de batxillerat de Catalunya sobre temes miners d’omplir una butlleta d’inscripció i enviar-la € per l’alumne i de 150 € per a
l’institut.
i/o energètics.
a l’adreça electrònica:
premieviader@epsem.upc.edu.

-Totes

-Estudis de dones i géneres

Cal matricular-se a la URV.
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/i
Màxim 4 treballs per centre.
ndex.html
Incompatible amb altres premis.
2 premis a les comarques de fora
http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/
de Tarragona.
http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/
Premi: ordinador portàtil i
PSecundaria/convocatoria2016MASERAS.htm
descompte a la matricula per
l’alumne, i 300€ pel centre.

Pompeu Fabra

- Ernest Lluch
- Francesc Noy
- Premi PRBB
- Premi UPF- Premi UPF
- Premi UPF
-Facultat de Dret
-Domenec Font
-Fesoca.

24/04/2017
21/04/2017
28/02/2017
03/03/2017
20/02/2017
17/03/2017
28/04/2017
27/02/2017
03/03/2017

ESCI

30/04/2017

Fundació
2017
Premis FUB
Universitària
16ª edició
del Bages
Universitat
Ramon Llull

2017 Premis Ramon
16ª edició Llull

Batxillerat

Batxillerat

28/04/2017

Batxillerat

03/03/2017

Batxillerat

- Premi Bon Preu
- Premi Certis
- Premi Eumo_dc
2017
Universitat de
- Premi específic
15/03/2017
19 edició
Vic
Osona contra el
Càncer
- Premi Institut
Català de les
Dones
- Premi Fundació
Grifols

Universitat
Abat Oliva

2015

Programa de
beques Futurs
Talents

Universitat
2017 Concurs
Internacional
13ª edició preuniversitari
de Catalunya

13/03/2015

3/02/2017

Batxillerat

- Ciències Socials i Polítiques
- d'Humanitats
- Ciències de la Salut i de la Vida
- Llengües i el Llenguatge
- Enginyeria i Matemàtica Aplicada
- Economia i Empresa
-Dret, criminologia i relacions laborals
-Periodisme, comunicació, publicitat,...
-FESOCA. Llengua de signes catalana

https://www.upf.edu/web/graus/premis

-Ambit activitat internacional

http://www.esci.upf.edu/es/grado/becaspremios-y-ayudas/?lang=3

- Ciències de la Salut
- Economia i Empresa
- Educació
- Tecnologia, Ciències de la Natura i de la Salut
- Humanitats i ciències Socials
- Arts
- Ciències Socials i Humanitats
- Ciències exactes, físiques, químiques,
aplicades, experimentals, de la salut o
tecnològiques
- Arts : literatura, teatre, música, cinema,
escultura, pintura, arquitectura
- Estudi sobre el càncer

http://www.umanresa.cat/ca/premisbatxillerat-umanresa

Batxillerat i
CFGS

http://premisrecerca.uvic.cat/

- Humanitats (filosofia, ètica, religió, literatura,
art, psicologia i educació)
- Ciències Socials (dret, economia, història,
http://www.uao.es/ca/serveis/futurspolítica i sociologia)
alumnes/premis-i-concursos/futurs- Comunicació i Marketing (societat de la
talents?set_language=ca
informació, consum, comerç, mitjans de
comunicació, periodisme i publicitat)

-Totes

Diploma i beca del 50% per cursar
el primer curs del grau en Negocis i
Màrqueting Internacionals a ESCIUPF i un iPad per al tutor que hagi
coordinat el treball.
Màxim 3 treballs per modalitat i
centre
Dotació econòmica i matricula
gratuïta a la FUB.

http://www.url.edu/premisrecerca/index.ph Premi: ordinador portàtil i
p
diploma.

- Acció social de les dones, defensa i treball per
als drets de les dones, igualtat d’oportunitats,
violència de gènere…
- Treballs d’investigació amb dimensió ètica

Batxillerat

Cada premi té una convocatòria
independent

http://www.uic.es/ca/activitatsorientacio/futurs-alumnes/cursospreuniversitaris

Màxim 2 treballs per centre (3 si hi
ha el d’Osona contra el càncer).
Cada treball pot optar a 1 sol
premi.
Premi: Dotació econòmica (15002000€) i matricula gratuïta a la
UVIC.

Cal matricular-se a la universitat.
Màxim 10 treballs per centre.
Premi: Dotació econòmica i
matricula gratuïta a la Universitat
Abat Oliva.
El treball s’ha de defensar davant
un tribunal de la UIC
Premi: ordinador portatil i
matricula gratuïta per l’alumne i
un ebook pel tutor.

La Facultat de
Matemàtiques i
Estadística
(FME) de la
UPC,

Inscripció des
8è
del 23 de
5è Planter de
Planter
gener fins el
8è Planter de
de
la Facultat
Sondeigs i
Sondeigs i
30 de maç de
d’Economia i Sondeigs i
Experiments,
Experiments, 2017 2017.
Empresa de la Experime
2017
Presentació
UB i
nts, 2017
fins 5 de maig
la Facultat de
Ciències de la
UAB

Aquest concurs, que es convoca anualment, està
adreçat a estudiants d'ESO i batxillerat i té com a
objectiu principal despertar en els estudiants la
https://www.fme.upc.edu/ca/planter
curiositat per l'estadística com a eina fonamental
en la recerca, tant en ciències experimentals
com en ciències socials.

Els treballs han de tenir dues
parts: recollida de dades (d’un
sondeig dissenyat pels estudiants,
d’un pla experimental o bé del lloc
web d’un institut oficial
d’estadística) i descripció i anàlisi
estadística d’aquestes. El que s’ha
de presentar és un informe escrit
(unes 20 pàgines) on es descrigui
el treball i els resultats obtinguts.
Premi de l’any 2014: Un Ipod
shuffle

PREMIS A TREBALLS DE RECERCA convocats per altres institucions

Curs 2016-17

ÚLTIMA REVISIÓ: 06/02/2017
PREMI : Ja hi ha la convocatòria
PREMI : Encara no hi ha la convocatòria
PREMI : L’any passat no es va convocar
ENTITAT

Generalitat
Catalunya
Dep. I U E

Generalitat
Catalunya

ANY

NOM PREMI

2014

Premis de
Recerca Jove
(abans Cirit)
Novetat: Premi
Reginó

2016

Premi de
Recerca en
Memòria
Democràtica

Associació del
Museu de la
Ciència i de la
2016
Tècnica i
d’Arqueologia
Industrial de
Catalunya
Societat
Catalana
2016
d’Història de
15ª edició
la Ciència i de
la Tècnica

TERMINI
PRESENT.

Inici juny
2014*

26/02/2016

Premis Bonaplata
30/09/2016
per a joves

Premi Antoni
Quintana i Marí

31/05/2016

ÀMBIT
D’ESTUDIS

CATEGORIES

MÉS INFORMACIÓ

OBSERVACIONS

Batxillerat
CFGS

- 70 treballs de tipus experimental o teòric en
qualsevol dels àmbits del coneixement
- 1 treball a les dones i les seves aportacions

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/01_secr
etaria_duniversitats_i_recerca/premis_i_reconei
xements/premis_de_recerca_jove/
http://dones.gencat.cat/ca/temes/foment_igualta
t/universitats_recerca/premi_regino/
http://193.145.216.14/

batxillerat

Foment de la memòria democrática, entre els
anys 1931 i 1980, als països catalans

Primer premi dotat amb 1.000
euros així com la publicació
http://memorialdemocratic.gencat.cat/ca/agenda
del treball i de dues mencions
/premis_i_beques/
especials, de 500 euros
cadascuna

-

Treballs individuals o en grup.
Dues categories: (A) l’estudi
http://www.amctaic.org/?page_id=26&language=ca
d’un lloc productiu o tècnic i
t
(B) treball de creació tècnica.
Dotació econòmica: 600€

Batxillerat

CFGS

Batxillerat

Arqueologia industrial
Història industrial
Antropologia històrico-industrial
Sociologia històrico-industrial
Economia històrico-industrial

- Història de la ciència, de la medicina i de la
tècnica en qualsevol dels seus àmbits temàtics,
cronològics i geogràfics.

http://schct.iec.cat/
http://blogs.iec.cat/schct/premis/xv-premiantoni-quintana-i-mari/

Premi: 500€

19/05/2017

Batxillerat

- Física

http://blogs.iec.cat/scfis/premis/premis-per-alstreballs-de-recerca-de-batxillerat/
http://blogs.iec.cat/scfis/2017/01/25/premis-per- Premi: 600€ i diploma
als-treballs-de-recerca-de-batxillerat-quinzenaconvocatoria/

13/02/2017

Batxillerat

- Química

http://blocs.iec.cat/scq/premis/premis-alstreballs-de-recerca-de-batxillerat/

Societat
Catalana de
Geografia

Premi Joan Palau
2016
29/04/2016
XIIIª edició Vera

Batxillerat

- Geografia

Omnium
Cultural del
Bages

Premis Lacetània
Premi Treball de 15 Octubre
Recerca per a
2016
joves

Batxillerat
CFGS

- Ciències Socials i Humanitats
- Científicotecnològic

Societat
2017
Catalana de
15ª edició
Física

Societat
Catalana de
Química

Premis per als
Treballs de
Recerca de
Batxillerat

Premis per als
Treballs de
2017
Recerca de
11ª edició
Batxillerat

2016

http://scg.iec.cat/S001.htm

Premi: 600€

Premi: dotació econòmica

http://www.omnium.cat/bages
Treballs individuals o en grup.
https://www.omnium.cat/sites/default/files/gesti
Premi: 400€
o/lacetania_bases_2016_1.pdf

Fundació
Lacetània

2017

14 de juliol de Batxillerat
Premis Fundació
CFGS
2017
Lacetània
CFGM

Col·legi
Doctors i Llic.
en Filosofia i
2017
Premi Arnau de
171/04/2017 Batxillerat
Lletres i en 36ª edició Vilanova
Ciències de
Catalunya
Fundació
Josep Irla

2016

Premi Irla

Secció
2017
Catalana de la
Premi Heràcles
SEEC
13ª edició
Fundació
Catalana
2017
Síndrome de 17ª edició
Down
Fundació
2015
Salas

- Totes

-

Filosofia i història de la filosofia
Psicologia
Sociologia
Ètica
Ciutadania

Restringit als centres adherits
http://www.fundaciolacetania.org/premis.htm
a la Fundació.
http://fundaciolacetania.org/Premis_lacetania.pd
Màxim 2 (ó 3) treballs per
f
centre
http://fundaciolacetania.org/premis-fundaciolacetania/bases-dels-premis/
http://www.cdl.cat/premi-arnau-de-vilanova
Premi: 210€

15/04/2016

Batxillerat

- Memòria històrica contemporània als països
catalans

http://www.irla.cat/
Premi: visita al Museu Irla de
http://www.irla.cat/premibatxillerat2016/index.h Sant Feliu de Guixols i
tml
subscripció a revista Sapiens.

31/03/2017

Batxillerat

- Llengües i cultures grega i llatina

http://www.seec.cat/
http://seec.cat/portfolio-item/premi-heracles2017/

Batxillerat

- Monogràfics sobre la persona amb Síndrome de http://www.fcsd.org/ca/basesDown
convocat%C3%B2ria_40263

Batxillerat

- Monogràfics sobre accessibilitat i /o
dependència de discapacitats.

Concurs TdR
sobre la persona
17/02/2017
amb Síndrome de
Down
Premis Accés
15/04/2015
Batxillerat

http://www.fundaciosalas.org/category/premisacces-batxillerat/

Premi: 200€
Premi: 150€ i diploma per
l’alumne i un producte
audiovisual i diploma per al
centre .
Premi: 1500€

1r premi Per a l’autor:
matricula Universitat màxim
4.000,-€ Per al professortutor Tauleta Per a l’Escola:
1.000 € material educatiu.

Fundació
Gaspar Espuña

2017

Premis de TdR
en turisme

05/05/2017

Batxillerat

- Camp del turisme i/o l’hoteleria

2n premi: Per a l’autor:
matricula Universitat màxim
http://www.cett.es/fundacio-gasparespuna/html/cat/premalstrebdereceenturidebatx. 2.000,-€ Per al professortutor Disc dur Per a l’Escola:
html
500 € material educatiu.
3r premi: Per a l’autor:
matricula Universitat màxim
1.000,-€ Per al professortutor càmera Per a l’Escola:
300 € material educatiu.

Aj Terrassa i
Consell Form
Prof Terrassa

2016

La nit dels nous
22/05/2016
professionals

Formació
Professional
CFGM
CFGS

Premis promoguts per la patronal catalana Cecot
https://aoberta.terrassa.cat/normativa/detallNor
per distingir els projectes de l'alumnat dels Cicles
mativa.jsp?id=02231
Formatius de qualsevol família professional i
http://www.terrassa.cat/premisnousprofessionals
Programes de Qualificació Professional Inicial

Primers premis per a
cadascuna de les quatre
categories (600 euros) una tb
2n i 3r , una 2n altres només

PQPI
Fundació
2017
Premi a TR sobre
Victor Grífols i
31/05/2017
5ª edició Bioètica
Lucas
Ministerio de
Educación
Cultura y
Deporte
Exporecerca
Jove
Magma
Associació

2016
XXVIII
edició

Certamen
Fins el 30 de Educació
JoInvestigadores
maig 2016
Secundària
”

2017 XVI Premis
edició Exporecerca

Revista Auriga XXIII Edició Premi Nuria
2016
Tudela i Penya

Associació
d’Història
Rural

Abans del 27
de gener de
Internivells
2017 cal
12-30
efectuar una
preinscripció.

Fins el dia
15/08/2016

Internivells

Fins el
30/04/2016

Treballs
recerca
Batxillerat

Treballs sobre temes relacionats amb el món
rural en qualsevol dels seus àmbits temàtics,
cronològics i geogràfics (història, etnografia,
paisatge, patrimoni, economia, població,
emigracions,històries de vida, etc.).

En general :
Treballs
audiovisuals

Oberts a treballs de centre utilitzant mitjans
audiovisuals

http://www.premiscacescola.cat/

30/04/2015

Batxillerat i
CFGS

Treballs de recerca del batxillerat i treballs de
CFGS . Àmbits : Acció social, Ecologia,
Feminisme, Memòria històrica, Model de país,
Participació democràtica, Societat de la
Informació

http://www.noushoritzons.cat/ca/fundacio-noushoritzons/publicacions/premi-carme-casas

17/04/2015

Actualment és
només per
Àmbit científic o tecnològic
final de grau*

Google Science
Fair

18/05/2016

Estudiants
entre 13 i 18
anys

Concurs de ciències online, que es cel.lebra a
nivell mundial.
Si et registres envien informació de quan
comença el concurs

John McDowell
Award

15/01/2017

Treballs
recerca

Treballs de recerca en llengua anglesa realizats
durant l’any 2014 (no és curs escolar, és any

14ª. Edició
Premis Mestall
2016

Consell de
l’Audiovisual XIV edicio Premis el CAC a
14/05/2017
de Catalunya2017
l’escola
CAC
Fundació Nous 6ª. Edició Premi Carme
Horitzons
2015
Cases

Escola
Univers.
Politècnica
Lleida

Google
Science

APAC
(Associació

VIII edició
Premis Enginy
2015

2016

2017

Batxillerat

(PQPI). Sis categories diferents ( GM/GS/…)
1r
La finalitat és estimular la inclusió de la dimensió
Primer premi : matricula
ètica en la investigació des dels inicis de la
http://www.fundaciogrifols.org/ca/web/fundacio/ gratuïta(2 anys )
carrera professional. Es premiaran els tres millors
secondary-school-prize
Segon Premi: ipad
treballs desenvolupats en l’àmbit de la bioètica
Tercer Premi: Netbook
durant el curs.
S’adreça a joves estudiants entre 15 i 21 anys.
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areasSegons cada convocatòria
Treballs inèdits de recerca bàsica o aplicada, o
educacion/estudiantes/bachillerato/becas-ayudasprototips relacionats amb qualsevol de les àrees
(Beques)
premios/premios.html
curriculars de secundària
Mostra de treballs de recerca que acull la
El darrer dia es lliuren
participació de joves de 12 a 30 anys. La
diferents premis consistents
temàtica és lliure i els participants mostren els http://magmarecerca.org/exporecerca/inscripcio/ bàsicament en la participació
resultats de les seves investigacions en estands
dels seus autors en altres
habilitats a aquest efecte. Durant els tres dies
certàmens de caire
d’exposició, aquesta pot ser visitada pel públic.
internacional.
Treballs relacionats amb qualsevol aspecte del
Cadascun dels premiats rebrà
món clàssic realitzats per estudiants d’ESO,
un diploma acreditatiu del
batxillerat, cicles formatius, o ensenyament
http://www.auriga.cat/index.php/premis-auriga
seu guardó i la difusió de
universitari, bé individualment o en grup.
l’obra guanyadora.

http://www.ddgi.cat/historiarural/

Un premi per valor de 600
Euros pel treball guanyador.
El centre rebrà un lot de
llibres d'història
rural.
DOGC: ACORD 103/2014, de
28 de Juliol, convocatòria
dels XII Premis El CAC a
l’escola
Guanyador :Matricula estudis
superiors subvencionada amb
500 € +
Centre educatiu : 500 €

Subvenció de la taxa dels
crèdits de l’EUPMT que el
http://www.eps.udl.cat/info_sobre/concursos_pr
beneficiari matriculi del 1r.
emis/premi_Enginy.html
curs del Grau en Enginyeria a
l’EUP de Mataró, taxes UPC
no incloses.
Eliminatòries per zones
territorials. Els guanyadors
aquest any gaudiran
https://www.googlesciencefair.com
d’experiències a Google, el
CERN o LEGO, de beques
valorades en 25.000 dólars
http://www.apac.es/john-mcdowell-award/

Professorat
Anglès
Catalunya)
Col·legi de
Bibliotecaris2017
Documentalist
5a edició
es de
Catalunya i UB
APFC
(Association de
Professeurs de
Français de
Catalogne) -

Institut
Français BCN

Prix APFC au
meilleur Travail
2a. Ediició de Recherche
25/04/2015
rédigé en langue
2015
française

L’Il·lustre
Col·legi
d’Advocats de
Mataró i
14è Premi
l’associació
2017
cultural Grup
d’Història del
Casal de
Mataró

STOCKHOLM
JUNIOR
WATER PRIZE

Premi recerca
en l’àmbit de la
15/05/2017
informació i la
documentació

2014
4

Premi Terenci
29/05/2017
Thos i Codina

STOCKHOLM
JUNIOR WATER
PRIZE

Batxillerat

natural)

Treballs
recerca
Batxillerat

Els treballs han de tenir relació amb l’àmbit de la
informació i la documentació. (El món del llibre,
de les biblioteques i dels arxius, els sistemes
http://www.ub.edu/biblio/premiderecerca
d’informació i documentació, els arxius d'imatges
i sonors, etc

TR Batxillerat
Treballs de recerca de qualsevol modalitat o
redactat en
temàtica redactats íntegrament en francès
francès

700 euros de premi

http://www.institutfrancais.es/barcelona/publicaci
ones/ier-prix-apfc-au-meilleur-travail-rechercheredige-langue
Premis de 200 i 50 euros
http://www.apfcatalogne.tk/

treballs de
recerca
Batxillerat
realitzats per
és d’un únic premi de 750
estudiants de Els treballs necessàriament tractaran sobre
batxillerat de temes relacionats amb la comarca del Maresme
euros. També es podrà
http://www.ghcmataro.org/
en qualsevol dels àmbits de les Ciències Humanes
atorgar però, un accèssit de
qualsevol
centre
i Socials
250 euros.
d’ensenyamen
t durant el
curs 20132014
The national
and
international
competitions
are open to
young people
between the
ages of 15 and
Stockholm Junior Water Prize
20 who have
has congregated the world’s
Stockholm Junior Water Prize has congregated
conducted
most imaginative young minds
the world’s most imaginative young minds for an
water-related
for an outstanding
outstanding competition in the capital of
http://www.siwi.org/prizes/stockholmjuniorwaterp
projects of
competition in the capital of
Sweden, encouraging their continued interest in rize/
proven
Sweden, encouraging their
water and sustainability issues
environmental
continued interest in water
, scientific,
and sustainability issues
social or
Prize winner – USD 15,000
technological
significance.
The projects
range from
local or
regional to
national or

global topics.

Fundació
Carulla

Consell
Comarcal del
Pla d’Urgell

Associació
Cultural de
Granollers

Centre
d’Interpretaci
ó de la Pedra
Seca I Aj
Torrebesses

Associació de
dones
investigadores
i tecnòlogues
de Catalunya

2017

2016

2017

2017

2017

Premis Baldiri 26 de gener de ESO, BAT,
Reixac
2017
CFGM,CFGS

Quant als treballs de recerca
de segon de batxillerat,
només se n'admetrà un per
centre.
Seran atorgats a treballs escolars fets en català
pel seu contingut i qualitat, que tractin
700€ L’import del premi es
http://www.fundaciocarulla.cat/ca/premis-baldirisobre qualsevol àrea de coneixement, realitzats
destinarà a materials adreçats
reixac/bases
en equip per alumnes d’ensenyament
a l’ensenyamentno universitari.
aprenentatge o a llibres en
català en format digital o en
paper escollits pels alumnes
guardonats.

Treballs de
Recerca
La temàtica d’aquests treballs s’ha de centrar en
aspectes relacionats amb la realitat social,
destinat a
XVI PREMI
11 de març de
http://www.plaurgell.cat/serveis/dinamicaalumnes de
cultural, científica, tecnològica, artística,
COMARCAL 2016
educativa
batxillerat i lingüística, històrica o econòmica de la comarca
del Pla d’Urgell.
cicles
formatius
treballs de
recerca
realitzats per
estudiants de Els treballs necessàriament han de tractar de
http://www.acgranollers.cat
12è PREMI CAMÍ 6d’abril de
batxillerat de temes relacionats amb la comarca del Vallès
RAL
2017
qualsevol
Oriental des de qualsevol àmbit temàtic (medi
acgranollers.cat/premicamiral
centre
natural, història, economia, art i patrimoni)
d’ensenyamen
t durant el
curs 2015/16

1ª Edició
PREMIS DE LA
PEDRA SECA

2n Premi AMIT- 26 de febrer
Cat per a TR de 2017

Batxillerat

Els premis van adreçats a tots els alumnes de 2n
Batxillerat matriculats als centres educatius de
Catalunya, Balears, País Valencià i Andorra
http://www.turismetorrebesses.com/ia-ediciodurant el curs 2016-2017 que hagin realitzat un
dels-premis-de-la-pedra-seca/
treball que tingui com a referència la pedra seca
o l’arquitectura popular en les diverses
disciplines que s’esmenten en les bases d’aquest

El tema inclou
biografies,
estudis
històrics sobre
aportacions de
les dones en
Treballs sobre “dones, ciència I tecnologia”
diferents
segles o
èpoques,
estudis sobre
influències
geogràfiques,

http://www.amit-cat.org/index.html

200 euros

premi consistent en un
ordinador portàtil per a
l’estudiant guanyador, i
també un lot de llibres sobre
la comarca del Vallès Oriental

Al 1r classificat un ordinador
portàtil i per al 2n i 3r una
tauleta tàctil per a cadascú, a
més d’un diploma honorífic
per a tots tres. També una
menció al/la tutor/a del
treball premiat i una altra per
al centre educatiu.

Xec regal en productes
electrònics per valor de 400€

familiars o
altres,
activitats
relacionades
amb la carrera
científica o
tècnica

(*) sense informació de l’any 2014.
Cal comprovar exactament els terminis de lliurament. Alguns poden ser aproximats.

Més informació
Educat365 - ComSóc

http://www.edu365.cat/aulanet/comsoc/treballsrecerca/gral_tr/premis.htm

XTEC (Informació genèrica
http://www.xtec.cat/web/curriculum/batxillerat/treballrecerca
sobre el Treball de Recerca)

Institucions que donen suport a la realització de treballs de recerca.
El Programa «Recerca a Secundària» acull estudiants de primer de batxillerat que hagin d’iniciar el seu Treball de Recerca (TdR).
Amb aquest programa se’ls ofereix la possibilitat de dur a terme la part pràctica del seu TR als laboratoris del PCB tutelats per un investigador que, a més, els assessorarà en
el transcurs de l’elaboració del treball. Aquest programa compta amb el suport de l'Obra Social de CatalunyaCaixa .
A més de comptar amb l’ajut del tutor del Parc Científic Barcelona, els estudiants de secundària també disposen de la tutela del seu professor de secundària, que és el màxim
responsable del projecte. Per la seva banda, els tutors del PCB també gaudeixen de l’assessorament d’un investigador universitari i professor de secundària que actua com a
coordinador.
Finalment, el projecte conclou amb el lliurament de 3 premis (a compartir entre els estudiants i els IES) als millors treballs de recerca, que es presenten en un estand a la
Fira "Recerca en Directe".
Propera convocatòria: 2012-2013
PARC CIENTÍFIC BARCELONA Sol·licitud: al juny
UB
Per poder participar en el Programa cal que el professor responsable del TdR de l’alumne assisteixi a la reunió informativa que te lloc durant el mes de maig al PCB. En
aquesta reunió s’informa del funcionament del programa, així com de les àrees temàtiques dels investigadors que faran de tutors.
Els projectes realitzats en les edicions anteriors, majoritàriament s’han desenvolupat entorn a les següents grans àrees de recerca:
•
Medicina molecular
•
Biologia estructural i computacional
•
Química i farmacologia molecular
•
Biologia cel·lular i del desenvolupament
•
Oncologia
•
Biologia cel·lular i molecular
•
Biotecnologia cel·lular; nanobioenginyeria, biofísica i biomecànica cel·lular; biomaterials, enginyeria de teixits i implantacions; senyals i instrumentació mèdica; i
imatges biomèdiques i robòtica

•
•

Toxicologia i ecotoxicologia
Microscópia

http://www.pcb.ub.edu/homePCB/live/ct/p1926.asp
El professorat de la UAB, a través del Programa Argó, proporciona propostes de temes i assessorament per a fer el treball de recerca.
Hi ha tres modalitats de suport a la realització de treballs de recerca de batxillerat.
Assessorament a temes proposats per professorat de la UAB
Disposem d'una llista de temes de diferents àrees de coneixement, la majoria amb una breu descripció que ajuda a fer-se una idea de les característiques del treball que es
proposa.
En relació a cadascun d'aquest temes s'ofereix ajut per determinar l'enfocament, la metodologia de treball, la bibliografia, els recursos i, en determinats temes, també
s'ofereix l'accés a la infraestructura de la universitat.
Assessorament a temes proposats pels estudiants
També és possible assessorar sobre temes no proposats explícitament des del Programa. Els estudiants poden proposar el tema i sol·licitar ajut puntual. Aleshores, si és
possible, es cercaran entre el professorat de la UAB especialistes que els orientin.
PROGRAMA ARGÓ

Assessorament a treballs de recerca vinculats a "l'estada a l'empresa"
També teniu la possibilitat d'iniciar durant l'estada el treball de recerca en un tema relacionat amb el lloc on es fan les pràctiques. El professorat que acull també proporciona
el tema per fer el treball, l'enfocament, les fonts d'informació, la metodologia, recursos per desenvolupar-lo i assessorament fins el moment de presentar-lo.

ICE UAB
Els temes, corresponents al curs 2014-2015, que s’ofereixen corresponen als següent àmbits:
Ciències Experimentals (1). Física, Química
Ciències Experimentals (2). Biologia, Veterinària, Geologia, Medicina
Matemàtiques
Informàtica, Electrònica i Tecnologia
Ciències Socials (1). Història, Literatura, Art, Periodisme, Geografia, Polítiques, Dret, Antropologia-Sociologia
Ciències Socials (2). Economia i Història Econòmica
Ciències Socials (3). Filosofia, Psicologia i Pedagogia
Llengua Catalana i Castellana
Llengües estrangeres
Llatí
Educació Física
Música
http://ice2.uab.cat/argo/home.htm
L’Associació dóna suport a Treballs de Recerca que tractin alguns dels fets que es celebren per la Festa de la Llum de Manresa: aspecte històric, tècnic, festiu i/o ambiental,
transcendència ciutadana, etc.
ASSOCIACIÓ DE LA MISTERIOSA
LLUM
Es comprometen a buscar persones que puguin facilitar fonts d’informació per desenvolupar els continguts del treball.
Contacte: mgorgas@xtec.cat

Actualitzat : 06/02/2017

