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Bases corresponents a la sol·licitud de premis
per als treballs de recerca sobre Flaçà
Primera – Objecte
L’Ajuntament de Flaçà convoca premis per als treballs de recerca amb
l’objectiu de fer un reconeixement a l’alumnat del municipi que generi
coneixements sobre el patrimoni de Flaçà.

Segona – Participants
Podran optar als premis per als treballs de recerca els o les estudiants de
Batxillerat, que portin empadronats almenys mig any a Flaçà i, que de forma
individual, presentin un treball de recerca realitzat durant el mateix curs o
l’anterior d’acord amb les bases de la present convocatòria.

Tercera – Premis
Àmbit d’estudi
S’atorgaran premis econòmics als treballs de recerca de Batxillerat de
qualsevol camp (científic, humanístic o social) que estiguin relacionats amb el
municipi de Flaçà.
Dotació de les beques
Es disposa d’un fons de 500 € per distribuir entre els millors treballs de recerca
a criteri del jurat; amb una quantia màxima per treball de150€.

Quarta – Presentació dels treballs
Documentació
Les sol·licituds es presentaran a través d’una instància genèrica a l’Ajuntament
de Flaçà i hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

a) Fotocòpia del DNI (de la persona interessada).
b) Treball de recerca (en format digital).
Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de juny de 2021 i no
s’acceptarà cap treball fora de termini.

Cinquena – El jurat
Constitució del jurat
El jurat estarà format per:
a) Dos regidors/es o personal tècnic vinculat a l’Ajuntament de Flaçà.
b) Un professor/a d’ensenyament secundari.
c) En cas que es consideri oportú es podrà comptar amb el suport d’un
professional expert en la matèria del treball.
Funcions del jurat
El jurat analitzarà i avaluarà els treballs de recerca presentats i seleccionarà els
que, segons el seu criteri, siguin mereixedors del premi (es podrà declarar el
premi desert si els treballs de recerca presentats no compleixen uns mínims de
qualitat).
En cas que ho consideri oportú, el jurat podrà demanar informació
complementària als o les aspirants.
Criteris generals d’avaluació
El jurat tindrà en compte els següents criteris de d’avaluació dels treballs de
recerca presentats:
a) Temàtica (adequació del tema plantejat, interès del treball, que generi
coneixement sobre el poble, que les conclusions tinguin impacte per al
municipi, etc.).
b) Desenvolupament del treball (aprofundiment i precisió dels continguts,
utilització de fonts bibliogràfiques rigoroses, capacitat d’anàlisi i
reflexió,etc.).
c) Metodologia (objectius del treball, eines i instruments utilitzats a la
recerca, interpretació correcta de les dades,etc.).

d) Correcció lingüística (ús d’un estil formal i amb connectors textuals
adequats, puntuació clara i precisa, vocabulari i ortografia correcte, etc.).
e) Aspectes formals (correcció de l’estructura, l’índex, la numeració de
pàgines, el material il·lustratiu, les referències bibliogràfiques, els
annexes, etc.).

*Per a que el treball es tingui en compte en la convocatòria caldrà que hagi
obtingut, com a mínim, una qualificació de 5 per part del centre on l’ha realitzat.

Sisena – Resolució
Resolució dels premis
El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es farà pública través del tauler
d’edictes de l’Ajuntament de Flaçà (a www.flaca.cat).

Setena – Compliment de les bases i drets d’autor
L’incompliment d’aquestes bases, en qualsevol punt, podrà donar lloc a
l’eliminació del candidat/a que hagi incorregut en aquest incompliment.
Amb l’acceptació d’aquestes bases i la presentació dels treballs, els seus
autors/es cedeixen a l’Ajuntament de Flaçà el dret de difondre’n el contingut per
generar coneixement sobre el patrimoni del municipi (fent-ne constar l’autoria).

