
Organitza: Amb el suport:

Aquest premi té com a objectiu fomentar l’estudi científic de te-
mes relacionats amb Torredembarra i el seu entorn entre els 
joves.
BASES:
S’atorgarà un premi al millor treball de recerca de Batxillerat en 
qualsevol dels camps de coneixement (economia, història, lin-
güística, matemàtica, medi ambient, sociologia, etc.) que tinguin 
com a àmbit Torredembarra i/o el Baix Gaià.
CANDIDATS: 
Poden optar-hi (a títol personal) tots els estudiants de Batxillerat 
que hagin presentat el treball de recerca en qualsevol centre 
de Batxillerat de Catalunya (tal i com ho reflecteix la normativa 
vigent, el treball de recerca ha de ser individual. Només es pot 
fer de forma col·lectiva per causes molt excepcionals derivades 
de la pròpia natura de la recerca).
FORMAT: 
El format dels treballs de recerca, pel que fa a l’extensió, idioma, 
mecanografiat, annexos, etc., serà el mateix que accepten els 
centres de Batxillerat.
PRESENTACIÓ: 
La presentació es farà en un sobre tancat en el que ha de cons-
tar el treball en suport informàtic (USB o CD), incloent-hi una 
versió en format Word, o compatible, i una altra en format PDF.
Dins aquest mateix sobre hi haurà d’haver un segon sobre, que 
restarà tancat, on en la seva part externa ha de constar el títol 
del treball i el pseudònim de l’autor. Dins aquest segon sobre 
han de figurar les dades personals de l’autor (nom, adreça, po-
blació, telèfons de contacte, mail, fotocòpia del DNI) així com un 
certificat de la direcció del centre on s’especifiqui la vinculació 
de l’alumne amb el centre educatiu i que el treball ha estat ava-
luat durant el curs 2022-23).
En cap part del treball ni als arxius informàtics pot haver cap 
referència que pugui identificar al seu autor o al centre de pro-
cedència.  
JURAT: 
Estarà format per un mínim de tres membres escollits pel Centre 
d’Estudis Sinibald de Mas. De forma preferent, seran professors 
i/o investigadors relacionats amb el món de la recerca, així com 
una persona delegada per la Universitat Rovira i Virgili. Comp-
tarà amb un president i un secretari, El veredicte del jurat és 
inapel·lable i podrà atorgar accèssits.
Tots els premis podran ser declarats deserts. Tota incidència 
que les bases no especifiquin restarà a la interpretació dels res-
pectius jurats.
DOTACIÓ: 
El treball premiat està dotat d’un premi de 400 Euros i un lot de 
llibres del Centre.
Els treballs guanyadors i/o presentats podran ser publicats al 
Recull de Treballs que edita el Centre d’Estudis Sinibald de Mas 
(amb el tractament corresponent). Així mateix, es podran donar 
a conèixer en les diferents web’s de consulta de la Coordina-
dora de centres d’estudis de parla catalana i l’Institut Ramon 
Muntaner.  
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Els treballs de recerca premiats passaran a ser propietat 
del Centre d’Estudis Sinibald de Mas, que es reserva el 
dret d’edició i publicació. En el cas de no ser premiats 
però s’observi interès per a la seva publicació al recull 
de Treballs del centre contactarà amb els autors per a la 
seva autorització.
L’import del premi es considera com a compensació, 
per part del Centre d’Estudis Sinibald de Mas, dels drets 
de reproducció, distribució i venda, en forma de llibre o 
qualsevol altre suport del treball, i la cessió dels drets 
d’explotació comercial en llengua catalana o qualsevol 
altra llengua i per l’àmbit territorial de tot el món, incloent-
hi també la cessió dels drets d’explotació a tercers per la 
primera edició. 
La participació en aquests premis implica l’acceptació 
de les seves bases.
El veredicte dels premis es farà públic en el transcurs 
d’un acte i durant el qual també es lliuraran els premis 
que serà anunciat en properes dates. 

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ 
DE LES OBRES: 31 DE MARÇ 2023
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