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II EDICIÓ PREMI COAC A TREBALLS DE RECERCA 
D’ESTUDIANTS DE BATXILLERAT DE LES COMARQUES 
DE GIRONA. 

 

La Demarcació de Girona del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya convoca, per segon 

any consecutiu, el PREMI COAC A TREBALLS DE RECERCA D’ESTUDIANTS DE 

BATXILLERAT DE LES COMARQUES DE GIRONA, dirigit a tots els alumnes de 

secundària de la província de Girona, que es fallarà el divendres 11 de juny de 2004 a la 

Sala Rafael Masó de la Demarcació de Girona del COAC. 

 

L’objectiu del Premi és fomentar l’interès entre els estudiants de batxillerat pels treballs 

de recerca i investigació relacionats amb l’entorn de l’arquitectura i directament 

relacionats amb l’entorn geogràfic de les comarques de Girona.  

 

El Jurat, constituït per tres membres de la Junta Directiva de la Demarcació de Girona 

del COAC i professionals amb experiència en el camp docent, valorarà especialment la 

singularitat dels temes proposats, la possible incidència en futurs camps 

d’investigació, el mètode de treball seguit i la cura en el tractament de la imatge 

gràfica, així com els continguts escrits i gràfics del treball. 

 

Enguany s’atorgarà un primer i únic premi compost per un lot de llibres valorat en 600€ 

per a l’alumne/a, i un altre lot valorat també en 600€ per al Centre de l’alumne/a. I dos 

accèssits que cada un rebran un lot de llibres valorat en 300€ per a l’alumne/a, i un lot de 

llibres valorat també en 300€ per al Centre de l’alumne/a. 

 

Per tal de poder participar en aquesta segona edició, s’ha de presentar el treball en un 

format DIN-A4 sobre paper i una còpia en suport informàtic, juntament amb la fitxa 

de participació que els responsables del centres rebran via correu, però que també es 

pot trobar a la direcció: www.coac.es/Girona/2004/premis_batxillerat/bases2.pdf 

El termini d’admissió de treballs finalitzarà divendres 29 d’abril de 2004 a les 13 

hores. Aquests s’han de presentar, per correu, per missatger o personalment, a la tercera 

planta de la seu de la Demarcació de Girona del COAC (Plaça Catedral, 8. 17004 

Girona), essent vàlida la data que figuri en el resguard de la tramesa. 

 
Per a més informació:  
Dept. de Comunicació Demarcació de Girona CoAC: Vanessa Masip.  ( 972 .41.28.96 – *: premsa.gir@coac.net 
Sala de Premsa: http://www.coac.es/Girona/Home_Girona_c.shtml 
 


