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Bases
Bases del Premi Gerbert per a Treballs de Recerca d'Estudiants
de Batxillerat

1. Destinataris
Les obres que es presentin han de ser fruit del treball
de recerca tutelada que els estudiants del Batxillerat LOGSE
duen a terme com a part del seu currículum.

2. Els treballs
Els treballs hauran de ser inédits i no podran
presentar-se treballs guardonats en una convocatoria similar.

La presentació, el format i l'extensió seran lliures
i hauran d'anar acompanyats de la següent documentació:

2.1.- Full d'inscripció on consti la temática
en la que es participa.

2.2.- Una síntesi en un máxim de 3 folis, mida
DIN A4, mecanografiada a doble espai, on constin el títol,
l'objectiu, la metodología, els resultats i les con-clusions
del treball, així com una anàlisi valorati-va
i crítica del coneixement actual sobre allò estu-diat.

2.3.- Sobre tancat on consti, a l'exterior, el títol
del tre-ball i a l'interior les dades de l'autor, nom i cog-noms
del tutor i dades del centre d'ensenyament.

3. Premis

Quadrivium
Ciències (ciències naturals, tecnologa,
ciències de la naturalesa...)
300,00 €
Economia i empresa

300,00 €

Trivium
Humanitats, art i ciències socials

300,00 €

El destinatari del premi serà l'estudiant autor del treball.
No obstant això, el seu centre d'ensenyament i el seu
tutor rebran un diploma de reconeixement atorgat per L'Ajuntament
de Ripoll i la resta d'institucions col·laboradores. Els
treballs premiats podran ser difosos pels mitjans que l'organització estimi
més oportuns.

4. Criteris de Valoració
En la valoració dels treballs presentats es tindrà en
http://www.cecripolles.org

Creat per Joomla!

Generat: 24 November, 2005, 09:14

http://www.cecripolles.org

compte:
·
El rigor i tractament científic
del tema
·

L'originalitat del treball

·
La idoneïtat de les fonts d'informació i
el seu ús en l'elaboració del treball
·
L'estructuració, presentació i ús
de recursos gràfics
·

L'ús adequat de la llengua

5. Jurat
El Jurat estarà format per un representant de
les institu-cions convocants i fins a 3 persones de prestigi
reconegut dins el camp de l'ensenyament o la cultura a Ripoll.
El jurat es reserva el dret de repartir o declarar els premis
deserts així com de concedir un màxim de 2 accèssits.

6. Veredicte
El veredicte es farà públic dins l'últim
trimestre del 2005 i serà inapel·lable

7. Lliurament dels
premis
El lliurament dels premis es farà dins els actes
de Sant Jordi 2006. Amb tot es comunicarà l'hora i data
concreta a tots els participants.

8. Termini de presentació dels treballs
El termini de presentació de treballs s'acaba el
20 de juny de 2005.

Caldrà adreçar-los al Registre de l'Ajuntament
de Ripoll, plaça de l'Ajuntament, 3 - 17500 Ripoll.

9. El fet de prendre part en el concurs suposa
l'acceptació de les bases i de les decisions que el Jurat
prengui en base a les mateixes.

Bases del Premi Gerbert per a
obres literàries
en prosa

1. Destinataris
Poden optar a aquest premi totes les persones majors de
16 anys.
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2. Els treballs
Els treballs hauran de ser originals i inèdits,
de tema lliure i redactats en llengua catalana. No s'admetran
treballs guardonats en altres certàmens, ni compromesos
o en tràmit de publicació.

Els treballs hauran de presentar-se per triplicat, en format
DIN A4, escrits amb ordinador amb lletra de mida 12, a doble
espai i per una sola cara i signats amb pseudònim. Han
d'anar dins un sobre tancat amb la indicació "Premi
Literari Gerbert". Dins d'aquest sobre hi haurà un
altre sobre tancat que contindrà una targeta amb el nom,
adreça, telèfon i adreça electrònica
de l'autor o autora i també el títol de l'obra
presentada.

3. Premis
Un primer premi dotat amb 300,00 €. Un segon i
tercer premi dotat amb un lot de llibres i obsequi

4. Jurat
El Jurat estarà format per un representant de
les institucions convocants i fins a 3 persones de prestigi reconegut
dins el camp de l'ensenyament o la cultura a Ripoll. El Jurat
podrà declarar el premi desert.

5.Veredicte
El veredicte es farà públic dins l'últim
trimestre del 2005 i serà inapel·lable.

6. Lliurament dels premis
El lliurament dels premis es farà dins els actes
de Sant Jordi 2006. Amb tot es comunicarà l'hora i data
concreta a tots els participants.

7.Termini de presentació dels treballs
El termini de presentació de treballs s'acaba el
20 de juny del 2005

Caldrà adreçar-los al Registre de l'Ajuntament
de Ripoll, plaça de l'Ajuntament, 3 - 17500 Ripoll.

8. El fet de prendre part en el concurs suposalL'acceptació de
les bases i de les decisions que el Jurat prengui en base a les
mateixes.
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