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Convocatòria dels II Premis Treball de Recerca de Batxillerat del  

Centre d’Estudis de Castellar del Vallès 2022/2023 

 

El mes de gener del 2023, la Junta del Centre d’Estudis de Castellar del Vallès - Arxiu d’Història 

(CECV-AH) va aprovar i publicar de manera oficial a través de la pàgina web de l’associació 

(http://centreestudiscastellar.cat) les bases reguladores dels premis objecte d’aquesta 

convocatòria.  

 

1. Premis objecte de la convocatòria 

 

L’objecte d’aquesta convocatòria és premiar els millors treballs de recerca elaborats per 

l’alumnat de batxillerat sobre temes relacionats de manera directa amb el municipi de 

Castellar del Vallès. Per aquest motiu es farà entrega de tres premis extraordinaris amb 

la finalitat de fomentar el coneixement, la recerca històrica i el patrimoni castellarenc 

així com per despertar l’interès pel món de la investigació. 

 

2. Requisits per participar-hi 

 

Podrà ser beneficiari d’aquesta convocatòria l’alumnat que compleixi els requisits 

següents: 

- Que cursi el darrer curs de batxillerat. 
- Que presenti el TDR sobre un tema relacionat de manera directa amb el 

municipi de Castellar del Vallès i/o en extensió el municipi de Sant Llorenç 
Savall o el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 

 
A més, els treballs: 

- Es podran presentar individualment o en grup. 
- Poden estar redactats en català o castellà. 
- Poden tenir una extensió màxima il·limitada (dins d’uns marges raonables). 
- Poden tenir tipografia i dimensions del text lliure. 
- Han d’incloure els apartats següents:  

 Portada 

 Agraïments 

 Sumari 

 Introducció 

 Hipòtesis i objectius 

 Metodologia 

 Conclusions 

 Referències bibliogràfiques 

 Annexos (si escau) 
- Si han resultat premiats, passaran a formar part de la base pública de 

consulta del Centre d’Estudis.  
- Encara que es presentin en aquesta convocatòria, poden participar en altres 

premis i concursos, així com publicar-se o presentar-se en revistes 
científiques o d’història. 

 
3. Procediment 

http://centreestudiscastellar.cat/


 
 

2 

 

Cal presentar la documentació següent a l’adreça de correu electrònic 

info@centreestudiscastellar.cat abans del 15 de març del 2023: 

1. El model de sol·licitud adjunt a l’annex de la present convocatòria (vegeu punt 10) 

on hauran de constar les dades identificatives dels autors, acompanyades d’una 

fotografia del sol·licitant. 

2. Una còpia electrònica del treball en format PDF, sense cap referència als autors/es 

del treball. Qualsevol altre document o maqueta física que es vulgui lliurar al jurat 

s’haurà de fer constar a l’adreça facilitada durant la inscripció.  

3. El model de sol·licitud i la còpia electrònica del treball en PDF han d’adjuntar-se en 

dos fitxers adjunts diferents. 

4. Una ressenya d’un màxim d’una pàgina explicant el motiu pel qual han decidit fer el 

projecte, cap a on els agradaria encaminar-lo i/o cap a on els ha dut la seva 

investigació.  

5. Una presentació digital en PPT, amb un mínim de 4 i un màxim de 10 diapositives. 

 

4. Termini i documentació complementària 

 

El termini per a la presentació de sol·licituds estarà vigent des de l’endemà a la 

publicació d’aquesta convocatòria a la pàgina web de l’associació, 

http://centeestudiscastellar.cat, fins al dia 15 de març del 2023 a les 23.59 h. 

 

Els participants hauran d’adjuntar tota la documentació requerida (vegeu apartat 3) a 

l’adreça electrònica info@centreestudiscastellar.cat, inclosos els elements següents: 

 

- Assumpte: Convocatòria Premis Recerca + Cognom del sol·licitant 
- Nucli: Nom i cognoms dels participants, títol del projecte i institució educativa. 
- Documents adjunts: Model de la sol·licitud, treball en PDF (sense el nom del 

sol·licitant) i ressenya del projecte. 
 

5. Criteris de valoració 

 

Per avaluar els projectes presentats, el jurat valorarà el següent:  

 

- Requisits tècnics 

 

Que s’hagin seguit els requisits especificats al punt 2. 

 

- Continguts 

 

A. Objectius 

mailto:info@centreestudiscastellar.cat
http://centeestudiscastellar.cat/
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• Claredat en el plantejament inicial de la hipòtesi i els objectius. 

• Projecció i desenvolupament de la hipòtesi en totes les fases estructurals del projecte. 

• Interès i originalitat de la temàtica. 

• Desenvolupament de la relació del municipi de Castellar del Vallès i el patrimoni 

històric, natural i artístic que hi destaca. 

• Especificació dels destinataris del treball.  

• Grau d’assoliment dels objectius. 

 

B. Recerca 

 

• Anàlisi dels antecedents històrics. 

• Existència de components innovadors.  

• Coherència i rigor científic/històric de la proposta.  

• Planificació del projecte i seguiment durant l’execució d’aquest. 

• Estructuració correcta de la memòria. 

• Redacció d’un sumari que reflecteixi tots els nivells dels continguts del projecte. 

• Riquesa de les fonts bibliogràfiques. 

 

C. Metodologia  

 

• Especificació dels criteris i estratègies d’avaluació desenvolupats durant el transcurs 

de la proposta.  

 

D. Llenguatge escrit i oral  

 

• Precisió i adequació formal de la proposta. 

• Riquesa i claredat del llenguatge. 

• Correcció ortogràfica i qualitat en la redacció. 

• Ús correcte de les fonts consultades, tant físiques com digitals. 

 

E. Recursos gràfics i presentació 

 

• Qualitat en el disseny del dossier i la presentació. 

• Qualitat en el material de suport (si escau). 

 

6. Jurat 

 

El jurat qualificador estarà integrat per persones vinculades amb l’àmbit cultural i artístic 

de Castellar del Vallès. 

 

El jurat es reserva el dret d’atorgar un premi excepcional, a més dels tres premis 

extraordinaris. 
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Correspon al jurat escollit pel CECV-AH la valoració dels TDR presentats i la concessió 

dels premis referenciats en aquesta convocatòria. La decisió del CECV-AH serà 

inapel·lable i acceptada per tots els participants. Recordem que la participació en 

aquesta convocatòria pressuposa l’acceptació total d’aquesta convocatòria i el conjunt 

de les seves bases. 

 

7. Notificació 

 

El CECV-AH donarà a conèixer els treballs guanyadors en un acte amb la presència dels 

autors/es, en el qual es farà menció de tots els treballs presentats, i se celebrarà un acte 

formal. 

 

La publicació oficial de l’esdeveniment de l’entrega de premis es farà a través de les 

xarxes socials i es convidarà els concursants a assistir-hi a través de l’adreça electrònica 

facilitada en el model de sol·licitud per participar en l’acte. 

 

Es recomana la presència a l’acte de tots els participants d’aquesta convocatòria. En el 

cas que els guanyadors no hi estiguin presents o degudament representats per escrit, el 

premi es declararà desert. 

 

Les maquetes o documents físics lliurats a l’organització de manera excepcional podran 

recollir-se un cop hagi finalitzat l’acte de cloenda i l’entrega de premis fins a la primera 

quinzena de juny del 2023, en horari d’obertura habitual del centre.  

 

D’altra banda, els treballs no premiats seran eliminats de la base de dades del CECV-AH, 

respectant en tot cas la legislació o normativa aplicable en matèria de protecció de 

dades, així com aquells treballs que no segueixin les bases especificades a la 

convocatòria.  

 

8. Premis 

 

El CECV-AH atorgarà als tres millors treballs de recerca un val equivalent a la quantia de 

600 € per al primer, 500 € per al segon i 400 € per al tercer guanyador per gastar en dos 

establiments de Comerç Castellar especificats el mateix dia de la cerimònia. Juntament 

amb aquest premi s’obsequiarà cada guardonat amb un lot de material divers i amb la 

possibilitat de poder col·laborar, si ho desitja, amb un article durant la pròxima edició 

de la revista històrica del centre, Plaça Vella. 

 

9. Obligacions de les persones beneficiàries 

 

Tal com s’especifica a les bases dels premis publicades el 26 de gener del 2023 a la 

pàgina web del CECV-AH (http://centreestudiscastellar.cat):  

 

- Els autors o autores dels treballs premiats n’atorguen els drets d’explotació de 

forma gratuïta i il·limitada a favor del CECV-AH per tal que aquesta entitat els pugui 

http://centreestudiscastellar.cat/
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publicar en els mitjans que consideri oportuns, especialment la revista Plaça Vella, 

la pàgina web de l’associació i la base de dades pública de l’entitat.  

- La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases per part dels 
participants. Qualsevol qüestió no prevista a les bases serà resolta per l’organització 
i el jurat, i obligadament acceptada per les persones participants. 

 

El contingut íntegre d’aquesta convocatòria va ser aprovat per junta el dia 27 de gener 

del 2023. 

 

 

Junta del CECV-AH 

 

31 de gener del 2023 
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10. Annex 

 

MODEL DE SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN LA II CONVOCATÒRIA DELS  

PREMIS TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT DEL CECV-AH 

  

TÍTOL DEL TREBALL DE RECERCA: 

 

Autor/a 1:         Fotografia: 

 Nom: 

 Cognom: 

 Any de naixement: 

 NIE/DNI: 

 Adreça electrònica: 

 Número de contacte: 

   

 

Autor/a 2:         Fotografia: 

 Nom: 

 Cognom: 

 Any de naixement: 

 NIE/DNI: 

 Adreça electrònica: 

 Número de contacte: 

   

 

Autor/a 3:         Fotografia: 

 Nom: 

 Cognom: 

 Any de naixement: 

 NIE/DNI: 

 Adreça electrònica: 

 Número de contacte: 

   

 

Autor/a 4:         Fotografia: 

 Nom: 

 Cognom: 

 Any de naixement: 

 NIE/DNI: 

 Adreça electrònica: 

 Número de contacte: 

   


