XXXIV PREMI ESCOLAR JOSEP SAGRERA I COROMINAS

Convocatòria
En memòria de Josep Sagrera i Corominas, mestre exemplar i excel·lent alcalde de
Palafrugell durant la II República, l'Ajuntament d'aquesta vila convoca per a aquest
curs 2018-2019 la trentaquatrena edició del premi que porta el seu nom, amb el desig
de crear i difondre un viu interès per a l'estudi i la investigació entre les generacions
joves. Aquest premi pretén ser un estímul per al coneixement de l’entorn social i per a
la continuació dels estudis.
Bases
1. Pot participar en aquest concurs tot l’alumnat matriculat a 6è de primària, 4t d' ESO,
2n de Batxillerat o de qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior a
qualsevol dels centres d'ensenyament de Palafrugell durant aquest curs 2018-2019.
2. L'objecte del concurs és l’elaboració d'un treball d'investigació, escrit en llengua
catalana, basat en qualsevol aspecte relacionat amb Palafrugell. Pel que fa a
Batxillerat i als Cicles Formatius, l’àmbit del treball és ampliable a la comarca del Baix
Empordà, sempre que aquests treballs tinguin alguna vinculació amb el municipi de
Palafrugell.
3. L'Ajuntament de Palafrugell podrà facilitar, a qui participi, tota la informació que
tingui al seu abast en aquells temes que facin referència a competències que li són
pròpies, sempre que ho sol·liciti la direcció dels respectius centres.
4. A secundària, cada concursant podrà presentar un únic treball que serà escrit amb
ordinador (tipus de lletra Arial, Calibri o Times New Roman, cos 12, a 1 1/2 espai) en
DIN A-4, correctament enquadernat amb espiral. L'extensió màxima serà de 80
pàgines. Els treballs d'ESO, 2n de Batxillerat o de qualsevol cicle formatiu de grau
mitjà o de grau superior es poden realitzar individualment o en equip, amb un màxim
de quatre alumnes. Es valorarà la inclusió de material audiovisual complementari.
5. A primària, es presentaran els treballs en format de mural, el qual tindrà un màxim
de tres cartolines de mida estàndard i escrites a una sola cara. Els treballs de primària
s’han de realitzar en equip, amb un mínim de dos i un màxim de quatre alumnes.
6. Cada escola haurà de presentar un màxim de treballs per a cada cicle: 6 com a
màxim, a 6è de primària; 4 com a màxim, a 4t d'ESO i als cicles formatius de grau
mitjà; i 2 com a màxim, a 2n de Batxillerat i als cicles formatius de grau superior.
7. L'obertura de la convocatòria és la data de publicació d'aquestes bases i el termini
de presentació dels treballs es fixa el dia 29 de març, per als treballs de primària i el
dia 15 de març per als treballs de secundària. Els treballs s'hauran de presentar al
Centre Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell, al carrer del Bruguerol, 12,
tel. 972 304 345.
8. En el treball, no hi ha de constar cap dada o imatge identificativa de l’autoria, de
manera que només sigui visible el títol i el nom de l’escola. En un sobre adjunt tancat
s'hi repetiran aquestes dades i a l’interior es col·locarà una targeta amb el nom, els
cognoms, l’adreça, l'edat, el telèfon, el curs i l’escola. A secundària, batxillerat i cicles
formatius, és indispensable presentar el treball imprès i una còpia d’aquest en format
PDF, a la persona assignada pel centre. També s’haurà de lliurar un breu resum del

treball d’entre 10 i 15 línies. En el cas que s’adjunti material audiovisual
complementari, aquest haurà de ser en format “.mp4 o .mov".
9. Els premis s'atorgaran, a un treball per a cada escola i consistiran en:
•
•
•
•

Primària: 200 euros
Secundària 1r premi: 400 euros
Secundària 2n premi: 100 euros
Cicles formatius i Batxillerat: 400 euros

L'import dels premis es donarà amb vals bescanviables als comerços d’informàtica,
esports i llibreries de Palafrugell que es detallaran en el moment del lliurament del
premi.
10. El Jurat tindrà competència per deixar desert qualsevol dels premis, si a judici seu,
la qualitat dels treballs presentats així ho aconsella.
11. El Jurat podrà concedir accèssits si ho considera oportú.
12. El Jurat estarà format per un representant de cada centre d'ensenyament de
Palafrugell que tingui alumnes en concurs i podrà convocar les persones que estimi
adients per al seu assessorament, sense que tinguin vot en la valoració i puntuació
dels treballs. Actuarà de secretària la cap de l'Àrea d'Educació de l’Ajuntament.
13. Es desqualificaran els treballs no originals.
14. El veredicte es farà públic en el decurs d'un acte que tindrà lloc el dimarts 23 d’abril
de 2019.
15. Els originals dels treballs que hagin estat premiats, quedaran en poder de
l’Ajuntament. Es custodiaran i se’n facilitarà la consulta a l’Arxiu Municipal, que els
publicarà a la xarxa d’internet per tal que puguin ser utilitzats amb finalitats de recerca,
estudi i difusió cultural. Es farà menció de l’autoria del treball. Per la seva banda, els
concursants podran disposar del treball premiat, difonent-lo de la forma que considerin
més oportuna.
16. Els exemplars dels treballs no premiats podran ser recuperats per les persones
autores a partir de l’endemà de la lectura del veredicte en el lloc indicat a la base
setena.

17. La participació en aquesta edició del Premi Josep Sagrera i Corominas comporta
l’acceptació total d'aquestes bases i el respecte als criteris complementaris i
d’interpretació de les bases que el Jurat decideixi en allò que aquestes no preveuen.

