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BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 

8è. FÒRUM DE L’EXCEL LÈNCIA : 

  TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
OBJECTE, CONDICIONS I FINALITATS  
 

L’Ajuntament fa pública la convocatòria del 8è. Fòrum de l’excel lència :  Treballs de 
Recerca de Batxillerat, per a potenciar i difondre aquestes activitats del l’alumnat de 
Batxillerat dels Centres Educatius públics i concertats de la població.  
 
El fet de participar en aquests Premis pressuposa l’acceptació d’aquestes Bases.  
 
Organitzen el Premis la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
amb la col laboració dels Serveis Educatius Baix Llobregat-VIII, del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Qualsevol circumstància no prevista serà 
resolta pel Jurat o per l’ Organització.  
 
L’Organització es reserva el dret de difondre els Treballs, de manera parcial o total a 
través de qualsevol suport o mitjà  (electrònic o de paper).  

 

 
 
TERMINI DE LA PRESENTACIO DEL TREBALLS 
 
Fins el 23 de febrer del 2018 : els centres presentaran al Registre de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat els Treballs acompanyats d’una Relació on constin els  títols 
dels treballs i l’especialitat a la que pertanyen. 
(Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, Registre central, Plaça Sta. Magdalena, 24).   
 
Març del 2018 : es revisarà la documentació i el Jurat es reunirà en el transcurs d’aquest 
mes.  
 
El 24 d’abril 2018 a les 18:00 hores, els alumnes presentaran els Treballs guanyadors a 
l’Espai La Baronda, c/ La Riba, 36 d’Esplugues de Llobregat.  
 
L’Acte s’adreçarà a l’alumnat de 1r. i 2n. de Batxillerat i estarà obert a la comunitat 
educativa. 
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REQUISITS I PERSONES DESTINATÀRIES  
 

Hi pot participar l’ alumnat de segon de batxillerat que hagi estat seleccionat prèviament 
als diferents centres educatius d’Esplugues de Llobregat. 

 

Els Treballs presentats seran de creació pròpia i inèdits. Cada centre docent pot 
presentar un màxim de  2 Treballs.  

 

Els Treballs que es rebin es distribuiran en les Especialitats / Grups següents: 
 Ciències Socials,  Arts  i  Humanitats  
 Científic  i  Tecnològic  
 

Els Treballs s’hauran de presentar : 

a) Per escrit : 1 exemplar, en paper DIN-A4, preferentment imprès a doble cara, 

mida de lletra 11 ó 12, interlineat 1’5. 

b) Als Treballs s’hi poden adjuntar altres mitjans o elements tècnics de suport 

complementaris per a la seva comprensió. 

c) Una còpia en suport digital ( enviat per mail a Educació ) que inclourà : 

- Un únic arxiu amb tot el Treball en format PDF 
 
 
 
 
CRÈDIT PRESSUPOSTARI 
 
Cada Premi serà dotat per un valor de 200 euros.  
 
Es donarà 1 Premi per cada centre educatiu. Es seleccionarà el millor Treball de cada 
centre. 
 
Les despeses aniran a càrrec de la partida 47.32600.48000 del Pressupost de l’exercici 
de 2018 d’Educació de l’Ajuntament d’Esplugues. 
 
 
 
 
CRITERIS DE VALORACIÓ 

Hi haurà un Jurat que estarà presidit per la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, podrà 
estar format per : 
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- Regidora d’Educació 
- Professorat dels Centres Educatius (2 per centre)   
- Representants d’Entitats de la Ciutat 
- Professionals de la Ciutat, de professions diverses  
  (com : escriptors, pintors, arquitectes, metges, mestres, del món empresarial...)  
 
Tots els membres del Jurat adquireixen el compromís de confidencialitat en relació al 
tractament de tota la informació rebuda dels Premis. 
 
El Jurat es reserva el dret de declarar algun Premi desert.  
 
Si es considera oportú el Jurat podrà sol licitar informació addicional i fer-ne les 
comprovacions necessàries. 
 
Els criteris de valoració, priorització i de valor afegit seran :  
 
- Originalitat, creativitat, innovació, aportació personal, novedosos,... 
- Que realment sigui un treball d’investigació, concret i estructurat. 
- Correspondència entre l’inici, hipòtesi, objectius i conclusions. 
- L’aportació a la millora en l’àmbit de l’àrea del coneixement corresponent. 
- Puntuacions dels Treballs de l’1 al 10, amb decimals 0,50. 
 
 
 
 
ÒRGAN COMPETENT PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS 
 
La concessió dels Premis seran aprovada per la Junta de govern Local de l’ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
 
 
Esplugues de Llobregat,  15 de gener del 2018. 
 
 
 
LA REGIDORA D’EDUCACIÓ  COORDINAROR DE L’ÀMBIT D’ACCIÓ SOCIAL 
      I CIUTADANIA 
 
 
 
 
 
 
 
MARIBER PELÁEZ DIAZ   MARC MELLADO BAYO 
 


