
 
Nota de premsa 

 
El Consell Social de la Universitat de Girona i la Demarcació de 
Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya convoquen una 
nova edició dels Premis per a treballs de recerca d’estudiants de 
batxillerat 
 
Girona, 20 de febrer de 2005 
 
El Consell Social de la Universitat de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi 
d'Arquitectes de Catalunya (COAC) convoquen la 7a i 4a edició, respectivament, d’aquests 
premis per a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat, amb l'objectiu de promoure i 
estimular la recerca d'aquests estudiants. 
 
La convocatòria d’enguany inclou un premi específic per a treballs que tractin temàtiques 
relacionades amb la joventut, promogut per la Secretaria General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya, i, d’acord amb els consells comarcals de l’Alt Empordà, el Baix 
Empordà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva, vuit 
premis a treballs de recerca d'àmbit comarcal per estimular la investigació d’aspectes locals 
o comarcals per a cadascuna de les comarques gironines. 
 
Els treballs que vulguin aspirar a la convocatòria vigent han de ser treballs de recerca de 
batxillerat corresponents al curs 2005-2006 elaborats pels alumnes dels centres de 
secundària de les comarques de Girona, del Maresme, d’Osona o del Vallès Oriental. L’opció 
a aquests premis de recerca és exclusiva i, per tant, no s’hi podran presentar treballs que 
optin a altres premis de característiques semblants atorgats per altres universitats. Els 
treballs s’han de presentar abans del 20 d’abril de 2006 a qualsevol de les oficines del 
Registre de la Universitat de Girona, preferentment a l’Oficina Central del Registre del 
campus del Barri Vell (edifici Les Àligues, plaça Sant Domènec, 3, Girona). Els premis es 
lliuraran en un acte públic el 22 de juny de 2006. 
 
En total s'atorgaran vint premis: cinc premis en la categoria de treballs de recerca en 
humanitats, art i ciències socials; cinc premis en la categoria de treballs de recerca en 
tecnologia, ciències de la naturalesa i de la salut; un premi i dos accèssits en la categoria de 
treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat; un premi en la categoria de 
treballs de recerca sobre temàtiques relacionades amb la joventut, i vuit premis en la 
categoria de treballs de recerca d'àmbit comarcal. La seva adjudicació serà proposada per un 
jurat específic format per professors de la Universitat de Girona i per professors de 
batxillerat. En el cas dels treballs que opten al premi en l’àmbit de l’arquitectura, 
l’urbanisme i la ciutat, el jurat estarà constituït per membres de la Junta del COAC. La 
Secretaria General de Joventut actuarà també com a membre avaluador dels treballs 



 

 
 
 
 
 

específics sobre joventut. En el cas dels premis d’àmbit comarcal, una part del jurat estarà 
formada per tècnics dels consells comarcals corresponents.  
 
Cadascun d’aquests premis consisteix en la matrícula gratuïta d’un curs complet de 
qualsevol titulació oficial en centres integrats de la Universitat de Girona durant l’any 
acadèmic 2006-2007, la publicació dels treballs premiats i un val per valor de 700 euros per 
adquirir llibres, música, material educatiu o informàtic (aquest import es distribuirà de la 
manera següent: 400 € per a l’autor/a o autors del treball i 300 € per al centre de secundària 
on s’hagi dut a terme el treball). Els accèssits als treballs de recerca sobre arquitectura, 
urbanisme i ciutat rebran un val per valor de 400 euros (aquest import es distribuirà de la 
manera següent: 200 € per a l’autor/a o autors del treball i 200 € en forma de lot de llibres 
per al centre de secundària on s’hagi dut a terme el treball). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a més informació: 
 
Secretaria del Consell Social de la UdG .Tel. 972 41 88 18 
A/e: premis_cs.recerca@udg.es 
http://www.udg.edu/csocial/Premis_recerca/premis2006/index.htm 
 
Departament de Comunicació COAC Girona: Vanessa Masip. Tel. 972 41 28 96  
 A/e: premsa.gir@coac.net 
Sala de premsa: http://www.e-coac.org/prensa/e-coac_noticies/ 
 


