
 
 

Bases específiques i convocatòria per a la concessi ó dels  
XII Premis TREC  per a l’any 2019 

 
1. Objecte:  
 
La Junta de Govern Local, a proposta de la regidoria d'Ensenyament i Formació, 
convoca els Premis TREC, amb la finalitat d'incentivar la participació en aquest acte 
que tindrà lloc el diumenge 5 de maig de 2019. 
 
2.- Temàtica:  
 
Els treballs de recerca han d’estar relacionats amb les àrees de coneixement dels 
ensenyaments que s’imparteixen en batxillerat. Hi haurà DUES categories.  
 

- Temàtica general 
- Temàtica local i comarcal 

 
3.- Participants:  
  
Poden optar a aquest premi tots els alumnes de segon de Batxillerat de l’Ins 
Guinovarda de Piera que hagin presentat el seu Treball de Recerca en el curs vigent i 
que hagin obtingut una nota igual o superior a 8 punts sobre 10. 

En el cas que el nombre de Treballs de Recerca amb nota igual o superior a 8 punts 
sobre 10 sobrepassi els 15, l ’INS Guinovarda seleccionarà prèviament els 15 Treballs 
de Recerca que millor reflecteixin les exigències d’excel·lència acadèmica i sobre 
aquesta selecció inicial es pronunciarà després el Jurat. 

 
4.- Requisits:    
 
Els originals s’han de presentar en suport paper on a la portada només hi constarà el 
títol de l'obra. Els treballs aniran en un sobre tancat on només hi el títol de l’obra. 
Aquest s’acompanyarà d’un sobre tancat on també constarà el títol i on a l’interior hi 
haurà el nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon, el correu electrònic i la signatura de 
l’autor.  
 
A banda del treball de recerca, els participants hauran de lliurar una síntesi del seu 
TREC (d’un màxim de dos fulls A4 a una cara amb tipografia Arial mida 12) on hi 
consti: el títol del treball, el tema, els objectius o motivacions del treball, el procés 
d’elaboració, les conclusions i els resultats de la recerca. Aquesta síntesi s’inclourà en 
el sobre juntament amb el TREC. 
 
5.- Inscripció:   
 
5.1. El centre educatiu recollirà i farà arribar els treballs al Registre Municipal entre el 4 
i 11 de març de 2019.  
 
5.2. Els treballs rebuts fora de període no seran admesos. 
 
5.3. No s'admetran aquells treballs que, tot i estar presentats dins el termini 
assenyalat, no compleixin la totalitat dels requeriments. 
 



 
 
5.4. El fet de participar en aquesta convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases. 
 
6.- Premis:  
 
S’atorgarà un primer premi i fins a un màxim de dos accèssits per cada categoria. 
Dependrà de la qualitat dels treballs i de la decisió del jurat. 
 
El Primer Premi consistirà en un regal valorat en 100 euros i els accèssits d’un regal 
valorat en 50 euros cada un. A més, tots ells rebran un diploma de reconeixement.  
 
Els guanyadors autoritzen a l’Ajuntament de Piera a publicar i difondre els seus treballs 
a través dels mitjans que consideri oportuns. 
 
7.-  Jurat, criteris de valoració i veredicte:  
 
7.1. El jurat dels Premis TREC estarà format per: 
 
- Regidor/a d'Ensenyament i Formació. 
- Dos professors designats pels instituts.  
- Els exalumnes guanyadors de la passada edició. 
- Tècnica d’ensenyament, com a secretària amb veu i sense vot. 
 
El jurat podrà declarar desert algun dels premis i les seves decisions són inapel·lables. 
El jurat resoldrà les qüestions no previstes en aquestes bases.  
 
7.2. Els criteris de valoració del jurat seran per cadascuna de les dues categories (de 0 
a 50 punts, es permeten decimals): 
 

- Presentació (total 20 punts) 
o Disseny i maquetació (de 0 a 5 punts) 
o Estructura (de 0 a 5 punts) 
o Imatges i il·lustracions (de 0 a 5 punts)  
o Correcció lingüística (de 0 a 5 punts) 
 

- Contingut (total 30 punts) 
o Metodologia i qualitat tècnica del contingut  (de 0 a 5 punts) 
o L’originalitat i novetat sobre el tema a tractar (de 0 a 5 punts) 
o Grau d'aportació i abast de la investigació (de 0 a 5 punts) 
o L’ús adequat de la llengua i la capacitat de síntesi (de 0 a 5 punts) 
o La visió crítica de la realitat analitzada (de 0 a 5 punts) 
o La idoneïtat de les fonts d’informació i l’ús que se’n faci (cal indicar les 

referències bibliogràfiques i d’imatge) (de 0 a 5 punts) 
 

7.3. El veredicte i el nom dels guanyadors es donarà a conèixer en un acte públic a la 
sala de plens de l'Ajuntament. 
 
L'atorgament i el lliurament dels premis s'efectuarà a partir de l'acta i el veredicte emès 
pel jurat del concurs ratificada posteriorment per la Junta de Govern Local.  
 
 



 
 
8.- Devolució dels treballs.  
 
Les obres guanyadores quedaran en propietat de la Biblioteca de Piera. La resta 
d’originals es retornaran a l’INS Guinovarda.  
 
9.- Infraccions i sancions.  
 
En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei 
General de Subvencions, en el Títol IV de la Ordenança General de Subvencions 
Piera. 
 
10.- Règim jurídic supletori.  
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes Bases, són d'aplicació la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 
21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança 
General de subvencions de l'Ajuntament de Piera, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i demés legislació 
concordant. 
 


