
 
 
 

Nota de premsa 
 

 
El Consell Social de la UdG i la Demarcació de Girona del 
COAC convoquen una nova edició dels Premis per a 
treballs de recerca d’estudiants de batxillerat 
 

El lliurament dels premis es farà el 11 de juny de 2010 

  
Girona, 22 de febrer de 2010. El Consell Social de la Universitat de Girona, 
juntament amb la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 
(COAC) convoca la 11a i 8a edició, respectivament, dels Premis a treballs de 
recerca d'estudiants de batxillerat amb l'objectiu de promoure la recerca 
d'aquests estudiants en totes les àrees de coneixement. 
 
Aquests premis, juntament amb les Beques Botet i Sisó i el Campus de Recerca de 
la UdG - que donen suport a l'elaboració dels treballs de recerca - pretenen també 
acostar els estudiants a l'ensenyament superior, en un àmbit de proximitat i 
col·laboració entre els centres de secundària i la Universitat de Girona. 

Dins la convocatòria s’integra un premi específic per als 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, premis a treballs de recerca d'àmbit comarcal per 
estimular la investigació d’aspectes propis de les diferents comarques gironines. 
 
Enguany, amb el suport de l’Ajuntament de Girona, s’afegeix a la convocatòria un 
premi per a treballs de recerca que tinguin com a àmbit la ciutat de Girona. 
 
En total s'atorgaran vint-i-tres 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, vuit premis en la categoria de treballs de recerca d'àmbit comarcal i 
un premi en la categoria de treballs de recerca que tinguin com a àmbit la ciutat de 
Girona. 
 
Els treballs que vulguin aspirar a la convocatòria vigent s’han de presentar abans del 
16 d’abril de 2010, i han de ser treballs de recerca de batxillerat corresponents al 
curs 2009-2010 elaborats pels alumnes dels centres de secundària de les 
comarques de Girona, del Maresme, d’Osona o del Vallès Oriental. Els premis per a 
la categoria de treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat es 
restringeixen a treballs elaborats per alumnes dels centres de secundària de 
les comarques de Girona. 
 



 

 
 
 
 
 

 
Els treballs guanyadors obtindran la matrícula gratuïta d’un curs complet de 
qualsevol titulació oficial en centres integrats de la Universitat de Girona durant l’any 
acadèmic 2010 – 2011, un val per valor de 700€ per adquirir llibres, música, material 
educatiu o informàtic i la difusió del treball. Els accèssits als treballs de recerca sobre 
arquitectura, urbanisme i ciutat rebran un val per valor de 400€. 
 
El Jurat valorarà, principalment, el rigor i el tractament científic en el 
desenvolupament del tema, l’originalitat en el plantejament del tema i en la 
metodologia emprada, la capacitat per resoldre els problemes presentats, la 
idoneïtat de les fonts d’informació i el seu ús, l’estructuració adequada del treball 
escrit, la presentació dels materials, l’ús adequat de recursos gràfics, l’ús adequat de 
la llengua i la capacitat de síntesi. 
 
 
Descarregat la imatge gràfica dels premis 
 
 
 
 

http://www.udg.edu/premis_recerca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a més informació: 
Secretaria dels Premis per a treballs de recerca .Tel. 972 41 81 12 | A/e: premis_cs.recerca@udg.es 
Departament de Comunicació COAC Girona: Vanessa Masip. Tel. 972 41 28 96  |  A/e: premsa.gir@coac.net 

www.coac.net/fotos/batxillerat_2010.pdf

