XIX Mostra de treballs de recerca edició 2020
Cornellà de Llobregat
La Mostra dels treballs de recerca té com a objectius potenciar les activitats realitzades per
l’alumnat orientades a la recerca, així com posar en comú i difondre els resultats d’aquesta recerca
davant de la Comunitat

Instruccions per a la participació
1. Hi pot participar l’alumnat de batxillerat que hagi estat seleccionat prèviament per al seu centre
d’ educació secundària de la ciutat.
2. Els treballs presentats podran ser individuals o col·lectius, i han de ser de creació pròpia.
3. Cada centre docent pot presentar un màxim de 5 treballs
4. Els treballs s’hauran de presentar:



1 exemplar del treball en paper DIN-A4, amb un màxim de 50 pàgines impreses per
les dues cares, annexes a part. Mida de la lletra 12, interlineat 1,5.
Un arxiu en format PDF.

5. Cada treball haurà d’anar signat únicament amb un pseudònim. No pot constar enlloc el nom de
l’ autor, del tutor ni del centre educatiu.
L’obra presentada s’haurà de posar dins un sobre gran. A l’exterior del sobre ha de constar: el
pseudònim i el títol del treball. A l’interior del sobre és imprescindible posar-hi un altre sobre
petit tancat amb la informació següent: pseudònim, nom i cognoms, telèfon de contacte, adreça,
centre al qual es pertany i el nom i cognoms del tutor o de la tutora responsable del treball.
Imprescindible: una fotocòpia del DNI. (Aquest sobre petit s’obrirà un cop el jurat hagi
dictaminat quins son els treballs guanyadors).
6. El Jurat estarà format per:
Representants de l’Administració local
Representants de l’Administració educativa
Professorat d’ infantil, de primària, de secundària i d’Universitat.
Professionals de la ciutat, de professions diverses (escriptors/es, pintors/es, arquitectes,
metges/ses, mestres, del món empresarial...)
Representants d’ entitats culturals de la Ciutat
7. Els treballs que es presentin es distribuiran en els àmbits següents:




Ciutat
Ciències socials, arts, i humanitats
Científic i tecnològic

8.

Calendari
 Inscripció: del 28 de gener al 5 de febrer de 2020, els centres hauran d’emplenar una
graella amb el nom i l’àmbit dels treballs presentats. L’arxiu es trobarà en una carpeta
compartida de Drive.
 Els treballs es lliuraran el 7 de febrer de 2020 a les 9 hores, al Centre de Recursos
Pedagògics, Plaça dels Almogàvers s/n, 2n pis, on es revisarà la documentació per part de
la Comissió. Els treballs es presentaran en paper i en arxiu PDF.
 El Jurat es reunirà el dimarts 18 de febrer i el dimarts 17 de març de 2020 a les 17 hores
al Departament d’Educació, Can Mercader 2ª Planta.
 El divendres 20 de març de 2020 a les 10 i a les 12h es farà l’exposició pública de tots els
treballs en dues sessions al Citilab.
 El resultat del Jurat es donarà a conèixer el dijous 7 de maig a les 18.00 hores, en l'acte
de lliurament de premis a l’Auditori Sant Ildefons.

9. Premis
Se seleccionaran els tres millors treballs de cada àmbit.
Hi haurà tres premis per àmbit, un primer de 300 euros, un segon de 180 euros i un
tercer de 120 euros.
El Jurat es reserva el dret de declarar algun premi desert i d’atorgar algun accèssit (si el
pressupost ho permet).

10. 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). Tots els treballs originals s'exposaran en paper
el dia del lliurament dels premis i en PDF a la web del Servei Educatiu
https://sites.google.com/a/xtec.cat/se-baix-llobregat-5/
11. El fet de participar en aquesta Mostra pressuposa l’acceptació d’aquestes instruccions.
Qualsevol circumstància no prevista serà resolta pel jurat o per l’organització.

Organitza
Departament d’ Educació de l’ Ajuntament de Cornellà de Llobregat
amb la col·laboració del
Servei Educatiu de la Generalitat i els
Instituts d’ Educació Secundaria de Cornellà de Llobregat

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Àrea d’Igualtat i Educació
Departament d' Educació

