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Ciències de la salut
Ciències naturals
Tecnologia
Arts aplicades i disseny
Ciències de la salut i dels aliments
Ciències aplicades i tecnologia
Disseny tècnic i edificació

BASES dels VIII PREMIS JORDI PUJIULA per a TREBALLS DE
RECERCA DE BATXILLERAT i PROJECTES FINALS DE
CICLES FORMATIUS. Any 2019
El Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca (PEHOC), amb la
col·laboració de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot i de l’Ajuntament de Santa Pau, convoca els VIII Premis
Jordi Pujiula per a Treballs de Recerca de Batxillerat i Projectes Finals
de Cicles Formatius. Hi podrà participar l’alumnat de Batxillerat i de
Graus Formatius que hagi presentat el Treball de Recerca i els seus
Projectes Finals durant el curs 2018-19.
Els Treballs i Projectes Finals s’hauran de presentar sense referències
personals, sense agraïments, ni referència al Centre i signats amb un
pseudònim, acompanyats del full del pseudònim i d’un sobre tancat
amb el pseudònim ben visible, i al seu interior, el full de sol·licitud 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 i, en el seu suport de paper, quedaran dipositats en
el fons 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, seran reconeguts amb un diploma.

Els membres del Jurat es reserven el dret a adscriure els treballs, segons
els seus criteris, a alguna de les modalitats a que concorre i, igualment
i de forma extraordinària, si la qualitat dels treballs presentats requereix premiar més d’un treball per modalitat o, en cas contrari a deixar
desert el premi. En el cas de premiar més d’un treball o projecte, els
seus autors es repartiran la quantitat econòmica. A més, el PEHOC es
compromet a publicar una síntesi dels treballs que consideri més
destacats i un extracte dels altres treballs guanyadors (elaborada pels
seus autors) en els ANNALS del PATRONAT del 2020. Els autors dels
treballs guanyadors hauran de lliurar aquesta síntesi, seguint les
normes de publicació, en els tres mesos següents a l’acte. Igualment,
en concórrer als Premis, els guanyadors es comprometen a presentar
els seus treballs dintre del cicle dels Grans Interrogants de la Ciència.

Els treballs es presentaran pels Centres en un nombre màxim de tres
per a cadascuna de les modalitats convocades. S’hauran de lliurar
als Serveis Educatius de la Garrotxa (c/ Germans Garganta s/n
d’Olot), abans del dia 26 d’abril del 2019.

El veredicte es llegirà a Olot el dia 26 d’octubre del 2019, quan es farà
pública l’acta elaborada pels membres del Jurat. La participació en
la present convocatòria representa l’acceptació d’aquestes bases.

CIÈNCIES APLICADES i TECNOLOGIA: Informàtica i comunicacions;
Fabricació mecànica; Electricitat i electrònica.

BATXILLERAT
Es concedirà un primer premi a cadascuna de les següents modalitats:
CIÈNCIES DE LA SALUT (medicina, psicologia i similars);
CIÈNCIES NATURALS (biologia, ciències de la Terra i similars);
TECNOLOGIA (informàtica, enginyeria, robòtica i similars) i
ARTS APLICADES I DISSENY (arquitectura, domòtica, disseny industrial i
similars)

El Jurat està format per Antoni Agustí, Josefina Felisart, Joan C. Trullàs,
Emili Bassols, Esther Badosa, Ester Sala, Pilar Berga, Francesc Llop,
Adrià Bassaganyas, Neus Roca i Jordi Espadalé que actua de secretari.

CICLES FORMATIUS
Es concedirà un 1r premi a cadascuna de les següents modalitats:
CIÈNCIES DE LA SALUT i dels ALIMENTS: Sanitat; Agrària; Indústries
alimentàries; Activitats Físiques i Esportives.

DISSENY TÈCNIC i EDIFICACIÓ: Disseny; Edificació i obra civil; Instal·lació i manteniment.
Els treballs 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 28 de juny del 2019.
El Jurat està format per M. Àngels Bosch, Laura Aulinas, Carme Pastor,
Anna Herreros, Joan M. Riera, Eduard Campderrich, David Codinach,
Josep M. Baburés i Joan Gelabert, que actua com a secretari del
Jurat.
Olot, març de 2019

