
BASES dels 5ns PREMIS JORDI PUJIULA
per a TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT. Any 2016

El Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca (PEHOC), amb la 
col·laboració de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut de l’Ajunta-
ment d’Olot, de l’Ajuntament de Santa Pau, el Consell Comarcal de 
la Garrotxa, Diputació de Girona i Òmnium Garrotxa, us conviden a 
participar a la cinquena convocatòria dels Premis Jordi Pujiula per a 
Treballs de Recerca de Batxillerat dels àmbits Cientí�c i Tecnològic 
presentats durant els curs 2015-16 en alguna de les tres modalitats 
que es convoquen i que s’agrupen de la següent forma: 

CIÈNCIES NATURALS (biologia, ciències de la Terra i  similars)

CIÈNCIES DE LA SALUT (medicina, psicologia i similars)

TECNOLÒGICA (arquitectura, disseny industrial, informàtica i similars)

Els treballs aspirants seran presentats pels Centres en un nombre 
màxim de tres per a cadascuna de les modalitats. S’hauran de lliurar 
als Servei Educatiu de la Garrotxa (c/Germans Garganta s/n d’Olot), 
abans del dia 18 de març del 2016, juntament amb el full de sol·licitud 
(que es troba al web www.pehoc.cat), per duplicat, correctament 
complimentat. Els treballs aniran acompanyats d’una sinopsi-resum, 
d’un full com a màxim, en la qual s’exposaran els objectius, el contin-
gut i la metodologia emprades en la seva elaboració. És imprescindi-
ble presentar el treball i el resum en format paper i en suport CD-ROM, 
DVD o llapis USB. 
Els autors cediran, sense límit temporal, els drets sobre el contingut 
dels treballs, que es podran publicar i consultar a través del web del 
PEHOC www.pehoc.cat. Els treballs (i els seus suports) quedaran dipo-
sitats en el fons de treballs de recerca que l’Arxiu Comarcal de la 
Garrotxa ha creat per a la seva consulta pública. 
Els Treballs de Recerca premiats de cadascuna de les modalitats, 
obtindran 500 euros i els seus autors passaran a ser socis joves del 
PEHOC.  La resta dels treballs seran reconeguts amb un diploma. 
Els membres del Jurat es reserven el dret a considerar, de forma 
extraordinària, que la qualitat dels treballs presentats requereix 
premiar més d’un treball per modalitat. En aquest cas, els treballs 
premiats es repartiran la quantitat econòmica. A més, el PEHOC es 
compromet a publicar una síntesi dels treballs guanyadors (elabora-
da pels seus autors) en els ANNALS del PATRONAT. El Jurat està format 
per personalitats vinculades als àmbits i modalitats convocades
Els autors dels treballs guanyadors han de lliurar aquesta síntesi en els 
tres mesos següents a l’acte. Igualment, en concórrer als Premis, els 
guanyadors s’han de comprometre a presentar públicament els seus 
treballs dintre del cicle dels Grans Interrogants de la Ciència. El 
veredicte es llegirà a Olot el dia  29 d’octubre del 2016, quan es farà 
pública l’acta elaborada pels membres del Jurat. La participació en 
la present convocatòria representa l’acceptació d’aquestes bases. 

Olot, gener del 2016

Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca
Pl. Puig del Roser, 1          17800   OLOT              www.pehoc.cat             pehoc@olot.cat  


