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PRESENTACIÓ
Els Treballs i Projectes Finals s’hauran de presentar de forma digital, en format pdf, a 
l’adreça premis@pehoc.cat o bé, a través de correu postal a l’adreça dels Serveis 
Educatius (c/ Germans Garganta s/n, 17800, Olot ).  
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 emprada en la seva 
elaboració. També s’hi adjuntarà el formulari de sol·licitud que es pot trobar al web 
http://pehoc.cat/. Cal respectar els terminis de presentació. 
Els  autors cediran, sense límit temporal, els drets sobre el contingut dels treballs, que 
quedaran dipositats en el fons que l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa ha creat per a la 
seva consulta pública. 

PREMIS
Els Treballs de Recerca premiats en 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.  
També, el PEHOC es compromet a publicar en els ANNALS del PATRONAT del 2022, 
una síntesi dels treballs guanyadors que consideri més destacats. 
Els autors d’aquests treballs hauran de lliurar aquesta síntesi, seguint les normes 
de publicació establertes. Igualment, en concórrer als Premis, els guanyadors es 
comprometen a presentar els seus treballs en un acte que és obert al públic.
A més, s’estableix que aquells treballs i/o projectes que, sigui quina sigui la seva 
temàtica, se centrin en algun aspecte relacionat amb la comarca de la Garrotxa, 
podran accedir a un premi en la categoria COMARCAL, amb les mateixes condicions 
que la resta de modalitats i dotat també amb 500 euros. 
Igualment, i de forma indistinta, el Col·lectiu d’Ensenyants de la Garrotxa reconeixerà 
el millor Treball de Recerca o Projecte Final de  temàtica didàctica, pedagògica o 
educativa amb una dotació de 250 euros.

CONSIDERACIONS GENERALS
Tots els treballs i/o projectes, atenent a la seva temàtica, només es podran presentar 
en una de les dues convocatòries dels premis: a la del Salvador Reixach o bé a la 
del Jordi Pujiula. 
Així mateix, els membres del Jurat es reserven el dret a adscriure els treballs, segons 
els seus criteris, a alguna de les modalitats a que concorren 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 per modalitat, els seus autors es 
repartiran la quantitat econòmica. 
El veredicte es llegirà a Santa Pau el dia 2 d’octubre del 2020, quan es farà pública 
l’acta elaborada pels membres del Jurat. La participació en la present convocatòria 
representa l’acceptació d’aquestes bases. 

MODALITATS DE BATXILLERAT
Es concedirà un premi per a cadascuna de les modalitats:
 IIa República, Guerra Civil i Franquisme: estudis relatius a alguns aspectes 

d’aquests  moments històrics.
 Socials: estudis de continguts històric, clàssic, econòmic, geogràfic, social o 

relacionats.
 Arts i Disseny: estudis sobre art, disseny, imatge, o relacionats. 
 Humanitats i Comunicació: estudis relacionats amb la llengua, literatura, 

psicologia, periodisme,  i comunicació. 
Els centres presentaran els treballs en un nombre màxim de tres per a cadascuna 
de les modalitats convocades. 
Termini d’inscripció: 6 de juny del 2021
El Jurat està format per Albert Batlle, Jesús Gutiérrez, Albert Reixach, Albert Planas, Brenda 
Nogué, Miquel Batlle, Jaume Borràs, Joaquim Albert, Àgata Losantos, Jenni Rodà, Joan 
Fluvià, Ivan Sancho, Manel Mitjà, Servand Solanilla, Susanna Berga, Pere Gelis, Pep García, 
Arnau Brosa, Josep Catà, Laura Canalias i Jordi Espadalé que actua com a secretari. 

MODALITATS DE CICLES FORMATIUS
Es concedirà un premi per a cadascuna de les modalitats:
 Arts i Comunicació: Arts aplicades al mur; Arts aplicades a l’escultura; Disseny 

d’interiors; Comunicació gràfica i audiovisual.
 Emprenedoria i Empresa: Tèxtil, confecció i pell;  Serveis socioculturals i a la 

comunitat.
 Anàlisi i Gestió: Comerç i màrqueting;  Administració i gestió.

Els projectes  seran presentats pels Centres en un nombre màxim de tres per a 
cadascuna de les modalitats. 
Termini d’inscripció: 30 de juny del 2021
El Jurat de Cicles Formatius està format per Marta Costa, Roser Grabulosa, Montserrat 
Planella, Isabel Prat, Jordi Salvador, Mila Cañas, Jaume Mir i Joan Gelabert que actua 
com a secretari. 

Santa Pau, maig de 2021

REIXACH

BASES dels XXI PREMIS  SALVADOR REIXACH  
per a  TREBALLS DE RECERCA de BATXILLERAT i 
PROJECTES FINALS de CICLES FORMATIUS. 
Any 2021
El Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca 
(PEHOC), amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Santa Pau i de l’Ajuntament d’Olot, convoca els XXI 
Premis Salvador Reixach 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 els Treballs de Recerca i 
els seus Projectes Finals durant el curs 2020-2021.


