
Bases dels II Premis Treball de Recerca de Batxillerat del Centre d’Estudis de Castellar del 

Vallès 2022/2023 

 

 

1. Objecte 

Aquestes bases tenen per objecte la concessió dels premis als millors treballs de recerca 

elaborats per alumnes de segon de batxillerat sobre temes que tinguin relació directa amb el 

municipi de Castellar del Vallès, amb l’objectiu d’animar l’alumnat a estudiar el municipi i 

despertar el seu interès pel món de la investigació.  

Els premis els atorga el Centre d’Estudis de Castellar del Vallès - Arxiu d’Història (CECV-AH) amb 

el suport de l’Ajuntament de Castellar del Vallès i el suport logístic de Comerç Castellar. 

 

2. Participació 

Podran participar els alumnes que compleixin els requisits següents: 

• Presentar el projecte abans del 15 de març (inclòs) a les 23.59 h. 

• Trobar-se cursant l’últim any de batxillerat. 

 

A més, els treballs: 

• Es poden presentar individualment o en grup. 

• No tenen exclusivitat. Els treballs presentats poden participar en altres premis i concursos. 

• Tenen format lliure, tant les dimensions del text i la tipografia com l’extensió del document. 

• Són obres pròpies i inèdites.  

• Han de tractar temes o aspectes relacionats directament amb el municipi de Castellar del 

Vallès o, en extensió, explorar el patrimoni artístic, cultural i natural de la vila. 

• Els que resultin premiats formaran part de la base de consulta pública de l’associació. 

 

3. Presentació  

Es presentarà la documentació següent al CECV-AH a l’adreça info@centreestudiscastellar.cat:  

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

treball.  

 El model de sol·licitud adjunt a l’annex de la convocatòria oficial. 

 Una ressenya d’un màxim d’una pàgina. 

mailto:info@centreestudiscastellar.cat


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

 En cas de l’existència de material complementari (maquetes, material informàtic, 

material visual, etc.) caldrà especificar-ho al correu electrònic durant la presentació de 

la candidatura.  

 

4. Valoració dels treballs 

Per escollir els treballs guanyadors, el jurat valorarà:  

- L’interès i l’originalitat de la temàtica. 

- La seva relació amb el municipi de Castellar del Vallès. 

- L’anàlisi dels antecedents històrics.  

- La claredat en el plantejament de la hipòtesi i la projecció d’aquesta en totes les fases 

estructurals de la proposta. 

- La coherència i el rigor del projecte. 

- La qualitat del llenguatge escrit. 

- La qualitat en el disseny, la presentació i els materials de suport (si escau). 

 

5. Premis 

El CECV-AH concedirà els premis següents als guanyadors de la convocatòria:  

• 1r Premi. Diploma, lot de productes i un val de 600 €.  

• 2n Premi Diploma, lot de productes i un val de 500 €. 

• 3r Premi Diploma, lot de productes i un val de 400 €. 

 

Durant l’entrega de premis es donaran a conèixer els dos comerços de Comerç Castellar on es 

podran fer servir els vals. A aquest import s’hi aplicarà la retenció fiscal que escaigui.  

Els premis poden declarar-se deserts si el jurat considera que cap treball assoleix el mínim de 

qualitat indispensable. De la mateixa manera, el jurat es reserva el dret a atorgar un quart premi 

excepcional, si el nivell de la convocatòria ho requereix. 

 

6. Anunci dels treballs guanyadors 

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. D’altra banda, s’informarà de la 

celebració de l’acte de l’entrega de premis a través de les xarxes socials i a través del correu 

electrònic facilitat a la convocatòria.  

 

7. Difusió  



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 publicar en els mitjans que 

consideri oportuns, especialment a la revista Plaça Vella, la pàgina web oficial del centre i la 

base de dades de consulta pública. 

 

8. Conformitat 

La participació en aquests premis implica la plena conformitat i acceptació de les bases per part 

dels participants, a més de la plena acceptació del veredicte del jurat escollit des del Centre 

d’Estudis.  

 

 

Junta del CECV-AH 

 

31 de gener del 2023 


