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D’arts i comunicació  
D’emprenedoria i empresa
D’anàlisi i gestió  



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

BASES dels XVII PREMIS  SALVADOR REIXACH
per a PROJECTES FINALS DE CICLES FORMATIUS. Any 2017

El Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca (PEHOC), amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Santa Pau, l’Institut Municipal 
d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot, el Consell Comarcal 
de la Garrotxa i Òmnium Garrotxa us conviden a participar a la XVII 
convocatòria dels Premis Salvador Reixach per a Projectes Finals 
d’alumnes de Cicles Formatius de les famílies següents: Arts aplica-
des al mur; Arts aplicades a l’escultura; Disseny d’interiors; Comuni-
cació grà�ca i audiovisual; Tèxtil, confecció i pell; Serveis sociocultu-
rals i a la comunitat;  Activitats Físiques i Esportives; Comerç i màrque-
ting;  Administració i gestió, presentats durant el curs 2016-17. El Jurat 
atorgarà quatre primers premis als millors Projectes Finals amb caràcter:

  SOCIAL
  D’ARTS I COMUNICACIÓ  
  D’EMPRENEDORIA I EMPRESA
  D’ANÀLISI I GESTIÓ  
Els projectes  seran presentats pels Centres en un nombre màxim de 
tres per a cadascuna de les modalitats. S’hauran de lliurar als Serveis 
Educatius de la Garrotxa (c/ Germans Garganta s/n d’Olot), abans 
del dia 30 de juny del 2017. Hauran de presentar-se sense referències 
personals ni del Centre i signats amb un pseudònim, acompanyats 
dels fulls de sol·licitud, i al seu interior, el segon full amb totes les dades  
(fulls que es poden trobar al web www.pehoc.cat). Els treballs aniran 
acompanyats d’una sinopsi-resum, d’un full com a màxim, en la qual 
s’exposaran els objectius, el contingut i la metodologia emprades en 
la seva elaboració. És imprescindible 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 consultar a través del web del PEHOC 
www.pehoc.cat. Els treballs (en el seu suport de paper) quedaran 
dipositats en el fons de treballs 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 adscriure, segons els seus 
criteris, els àmbits a que concorren cadascun dels treballs i, igual-
ment i  de forma extraordinària, si 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, si així es considera, a publicar una síntesi dels 
treballs guanyadors (elaborada pels seus autors) en els ANNALS del 
PATRONAT. Els autors dels treballs guanyadors hauran de lliurar aques-
ta síntesi en els tres mesos següents a l’acte. 

El Jurat està format per personalitats vinculades als àmbits i modali-
tats convocades.  El veredicte es llegirà a Santa Pau el dia 7 d’octu-
bre de 2017, quan es farà pública l’acta elaborada pels membres del 
Jurat. La participació en la present convocatòria representa 
l’acceptació d’aquestes bases. 

Santa Pau, abril de 2017




