
 

 

Bases reguladores de la convocatòria de la 16ena edició dels Premis Comarcals 
de Recerca del Baix Ebre, any 2021 
 
1. Objecte de la convocatòria 

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió dels següents premis:  
- Premi Pare Romanyà, àmbit científic. 
- Premi Federico Pastor, àmbit humanístic-social-artístic. 
- Premi Innocent Paulí, àmbit tecnològic. 

 
Aquests premis pretenen impulsar el treball de recerca dels alumnes de segon 

curs de batxillerat i el treball de síntesi dels alumnes de segon curs de cicles formatius 
de grau superior dels centres educatius de la comarca del Baix Ebre, amb l’objectiu de:  

- Potenciar la recerca i investigació fora de l’àmbit universitari. 
- Estimular l’alumnat en la realització de treballs de qualitat. 
- Incentivar als centres en la motivació dels seus alumnes a endinsar-se en el 

món de la investigació. 
 
2. Participants  

Podran participar-hi els alumnes que estiguin cursant el segon curs de batxillerat 
o de cicle formatiu de grau superior (CFGS), durant el curs acadèmic 2020-2021 en els 
centres educatius de la comarca del Baix Ebre i que hagin realitzat un treball de recerca  
o un treball de síntesi, respectivament. 
 
3.  Requisits dels treballs  

- Els treballs que es presentin hauran de ser realitzats durant el curs acadèmic 
2020-2021 i hauran de ser guiats i avaluats pel professorat designat com a 
tutors/es pel seu centre. Han de tenir el vistiplau explícit de la direcció del 
centre educatiu corresponent.  

- Han d’estar redactats des d’una vessant científica, tecnològica o 
humanística-social-artística. 

- Hauran de ser redactats, preferentment, en català. Els treballs presentats en 
anglès, francès, alemany, italià o un altre idioma, caldrà adjuntar una 
traducció al català o al castellà. 

- Hauran de ser anònims, per la qual cosa, no es podrà incloure cap mena de 
signatura, ni agraïments, ni cap referència que identifiqui a l’alumne, 
professors o centre educatiu.  
 

4. Presentació dels treballs 
Els centres educatius hauran de presentar la sol·licitud, degudament emplenada i 

signada, per participar en la 16ena edició dels Premis Recerca a través de la seu 
electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre i s’admetrà la presentació de com a 
màxim dos treballs per a cada àmbit.  
 

La sol·licitud s’haurà de tramitar mitjançant el formulari normalitzat de la seu 
electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre, per accedir-hi i fer el tràmit, caldrà anar 
a l’adreça: https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre, a l’apartat instància genèrica. Una 
vegada s’hi hagi accedit, caldrà identificar-se electrònicament (amb certificat digital o 
donant-se d’alta a idCAT mòbil), s’haurà d’omplir la instància i adjuntar la sol·licitud.  
 
 Els centres seran qui s’encarregaran de fer arribar de manera telemàtica els 
treballs que es presentin a concurs per mitjà de l’enllaç que facilitarà el Consell 
Comarcal del Baix Ebre, un cop presentada la sol·licitud. Tot el contingut del treball, que 
es detalla a continuació, s’inclourà en una carpeta virtual que portarà per nom el títol del 
treball precedit per les inicials de l’àmbit al qual es presenta (AC, àmbit científic; AHSA, 
àmbit humanístic-social-artístic; AT, àmbit tecnològic), seguint el model de l’exemple: 
“AX Títol del Treball”. A l’interior d’aquesta carpeta hi ha d’haver: 

https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre


 

 

 
- Un document pdf amb el títol “dades personals + el nom del treball*”, document 

que recollirà les dades personals de l’autor/a del treball, així com el nom del 
tutor/a i les seves dades de contacte i les dades del centre educatiu. També hi 
figurarà el títol del treball i el nom del premi al qual s’opta. 

- El document del treball en format pdf amb el títol del treball. 
- El document dels annexos, si s’escau, en format pdf amb el títol “annexos + títol 

del treball*”. 
- Un document en pdf amb una síntesi explicativa del treball, d’un màxim de 400 

paraules (independent del propi treball), amb el títol “síntesi + el títol del treball*”. 
- Un document pdf amb el títol “exposició + el nom del treball*” amb un enllaç al 

vídeo de l’exposició oral del treball, realitzada pel mateix autor i que haurà de 
tenir una durada màxima de cinc minuts. 
 
* Quan el títol del treball tingui un extensió molt llarga, s’utilitzaran només les 5 
primeres paraules del títol per anomenar els documents. 

 
5. Termini de presentació i esmena de sol·licituds 
 El termini per presentar la sol·licitud de participació en la 16ena edició dels 
Premis Recerca finalitzarà el dia 18 de juny de 2021. No s’admetrà cap sol·licitud 
presentada fora del termini. 
 

Durant el termini de presentació de les sol·licituds, el Consell Comarcal trametrà 
l’enllaç corresponent per tal d’adjuntar tota la documentació que s’especifica en el punt 4 
d’aquestes bases. El termini per carregar la documentació finalitzarà el 18 de juny de 
2021. 
 
 Un cop rebuts els treballs per part de l’Àrea d’Ensenyament, es comprovarà que 
compleixin els requisits esmentats en els punts 3 i 4. Si és així, es trametrà als membres 
del jurat per a la seva valoració. En cas de no complir aquests requisits, es requerirà la 
seva esmena al centre, per tal que es presenti en el termini màxim de 10 dies hàbils, a 
comptar des de l’endemà de rebre la notificació. Si transcorre aquest termini i no es 
presenta la documentació requerida es descartarà el treball i es deixarà fora de la 
convocatòria.  
 
6. Composició i facultats del jurat  
 El Jurat encarregat de valorar del treballs presentats estarà format pel següents 
membres:  

■ President: 
El conseller d’Ensenyament que, en cas d’empat, podrà fer ús del vot de qualitat.  
 
■ Vocals amb veu i sense vot:  
Un membre de cada grup polític de la corporació.  
 
■ Vocals amb veu i vot:  

• Representants d’universitats en presència al territori. 

• Un membre relacionat amb el món educatiu. 

• Un representant de la FAPAC a les Terres de l’Ebre.  

• Director de l’Arxiu Històric Comarcal del Baix Ebre. 
 

Un/a tècnic/a de l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Ebre, qui 
actuarà com a secretari/a del jurat.  

El Jurat del premi podrà decidir excloure del concurs qualsevol treball que no 
s’ajusti a les bases d’aquesta convocatòria o no reuneixin la qualitat requerida.  

El Jurat es reserva el dret de deixar algun o tots els premis deserts i la seva 
decisió i veredicte serà inapel·lable. 



 

 

El Jurat es reserva el dret de canviar l’assignació de l’àmbit del Premi al que 
s’opta en funció del seu contingut per tal que l’avaluació sigui la més adient possible.  

El Jurat, si s’escau, i en relació amb la qualitat dels treballs presentats, podrà 
decidir l’edició digital i difusió de les obres. 

El Jurat resoldrà totes les qüestions no previstes en aquestes bases.  
 
7. Criteris de valoració 

La puntuació global màxima serà de 100 punts. La valoració de les obres es 
determinarà en funció dels següents criteris: 
 

Presentació (total: 20 punts) 
Disseny i maquetació (0 - 5 punts) 
Estructura (0 - 5 punts) 
Imatges i il·lustracions (0 - 5 punts) 
Correcció lingüística (0 - 5 punts) 

 
Contingut (total: 40 punts) 
Metodologia i qualitat tècnica del contingut (0 - 10 punts) 
Introducció i conclusions (0 - 5 punts) 
Originalitat i novetat sobre el tema a tractar (0 - 5 punts) 
Grau d’aportació i abast de la investigació (0 -10 punts) 
Bibliografia (0 - 5 punts) 

 Es valorarà que la temàtica del treball sigui sobre les Terres de l’Ebre (0-5 punts) 
 

Exposició Oral (total: 40 punts)  
To de veu i gesticulació adequades (0 - 10 punts) 
Exposició clara, sintètica i fluïda (0 - 10 punts) 
Temps de l’exposició (màxim 5 minuts) (0 – 5 punts) 
Qualitat i originalitat de l’exposició (0 - 15 punts) 
 

8. Valoració dels treballs 
Els membres del Jurat es reuniran presencial o virtualment, segons les 

circumstàncies del moment, prèvia valoració del treballs presentats i posaran en comú la 
puntuació atorgada a cada treball que no superarà els 60 punts, d’acord amb els criteris 
de presentació del treball i contingut del mateix.  

 
Els tres treballs de cada àmbit amb major puntuació seran finalistes. En cas 

d’empat a punts, els acords del Jurat s’adoptaran, com a mínim, per la majoria simple 
dels seus membres.  En el cas en què no hi hagi tres treballs d’un àmbit amb la suficient 
qualitat per esdevenir finalistes, el Jurat podrà decidir nombrar només dos finalistes o 
deixar aquest premi desert.  

 
Un cop elegits els finalistes, es realitzarà el visionat dels vídeos dels treballs 

seleccionats com a finalistes de cada categoria. Al finalitzar el visionat dels vídeos, la 
presentació serà valorada sobre un màxim de 40 punts pels membres del Jurat 
assistents i es calcularà la puntuació total dels treballs presentats.  

 
El treball de cada àmbit amb una puntuació global superior serà el guanyador. 

En cas d’empat a punts, el guanyador s’elegirà, un altre cop, per la majoria simple dels 
membres del Jurat. 

 
 
 
 
 
 



 

 

9. Premis 
S’atorgaran els següents premis: 

 

• Per a l’alumnat:  
Premi Pare Romanyà   500 € i trofeu 
Premi Federico Pastor   500 € i trofeu 
Premi Innocent Paulí   500 € i trofeu 

Als imports dels premis se’ls aplicaran les corresponents retencions fiscals 
segons la legislació vigent. 

 

• Per als/les tutors/es i centres educatius: 
Premi Pare Romanyà   diploma de reconeixement  
Premi Federico Pastor   diploma de reconeixement 
Premi Innocent Paulí    diploma de reconeixement 
 

10. Resolució i lliurament del premi 
 El lliurament dels premis tindrà lloc en un acte a la seu del Consell Comarcal del 

Baix Ebre, previst per al mes d’octubre de 2021. Aquesta data es podrà veure 
modificada segons les circumstàncies del moment. 
   
11. Qüestions generals 

La presentació del treball implicarà l’acceptació d’aquestes bases, com també el 
consentiment de l’autor a la divulgació o edició del seu treball, en cas que el Jurat ho 
consideri oportú.  
 La presentació del treball comporta, així mateix, el compromís del seu autor a no 
retirar-la del concurs.  
 L’autor/a del treball serà responsable de qualsevol reclamació per auditoria o 
plagi.  
 

Aquestes bases seran vàlides per a la convocatòria dels Premis Recerca 2021 i 
podran ser prorrogades, si el Consell Comarcal del Baix Ebre ho considera oportú, per a 
posteriors convocatòries dels premis. 
 
   
 
Tortosa, maig de 2021 
 
 
 


