ONZENA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS D’INVESTIGACIÓ PER A ALUMNES DE
BATXILLERAT I DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR CONVOCATS PEL
CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, CURS 2016-17
Presentació
El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears és un òrgan de participació de la
Universitat, format per representants dels àmbits institucional, social, laboral,
empresarial, cultural, etc., de la societat balear i per representants de la mateixa
Universitat.
Amb els objectius de fomentar entre la joventut de les Illes Balears l'esperit de recerca
i la creativitat en els diferents àmbits del coneixement humà, col·l aborar a difondre la
importància dels estudis universitaris, i facilitar la coneixença de la Universitat de les
Illes Balears entre els alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, el
Consell Social de la Universitat de les Illes Balears convoca enguany per onzena
vegada els premis d’investigació per a alumnes de batxillerat i de cicles formatius de
grau superior.
Bases
1. Hi poden concórrer els alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior
matriculats en un centre educatiu de les Illes Balears durant el curs 2016-17.
2. Els treballs que optin a aquests premis han d’estar inclosos en una de les
categories següents:
— Categoria 1. Treballs individuals relacionats amb les arts, humanitats,
ciències socials o ciències jurídiques.
— Categoria 2. Treballs individuals relacionats amb les ciències, ciències
de la salut, enginyeria i arquitectura.
— Categoria 3. Treballs col·l ectius relacionats amb les arts, humanitats,
ciències socials o ciències jurídiques (màxim 3 persones).
— Categoria 4. Treballs col·l ectius relacionats amb les ciències, ciències
de la salut, enginyeria i arquitectura (màxim 3 persones).
3. Tots els premis consistiran en el següent:
— Matrícula gratuïta del primer curs complet de qualsevol titulació oficial
de la Universitat de les Illes Balears per al curs 2017-18.
— Estada gratuïta durant el primer mes del curs 2017-18 a la Residència
d’Estudiants de la UIB. O, en cas de no tenir previst de viure-hi,
abonament anual a les instal·l acions esportives de CampusEsport.
El nombre de premis segons la categoria és el següent:
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—
—
—
—

Categoria 1: dos premis.
Categoria 2: dos premis.
Categoria 3: un premi per a cada membre de l’equip guanyador.
Categoria 4: un premi per a cada membre de l’equip guanyador.

4. Cada professor responsable del treball o dels treballs guanyadors rebrà un val de
300 euros per a l’adquisició de llibres, música, material informàtic o educatiu.
5. Els alumnes que optin a aquest premi poden fer-ho a títol individual o bé col·l ectiu.
En aquest darrer cas, el nombre d’alumnes participants a l’equip serà de tres com a
màxim. Cada participant individual o bé cada equip ha d’estar dirigit per un professor
o professora del seu centre.
6. Cada centre pot presentar fins a un màxim de quatre treballs.
7. Els alumnes que optin a aquests premis només poden presentar un únic treball a
títol individual o bé com a membres d’un equip.
8. Els treballs han de ser inèdits i no poden haver estat premiats en un altre concurs.
Els treballs premiats queden en propietat del Consell Social, que es reserva el dret de
publicar-los.
9. Els alumnes participants poden comptar amb l’assessorament de professors i
professores tant del seu centre com d’altres institucions. Aquesta circumstància es
farà constar al sobre tancat.
10. Els treballs que optin a aquests premis s’han de presentar en suport informàtic i
també en paper (una còpia), correctament escrits en català, en castellà o en qualsevol
de les llengües que l’alumne estudiï al seu centre, enquadernats i en format DIN A4, i
han de tenir una extensió mínima de deu pàgines i màxima de cinquanta, emprant un
cos de lletra 12 i un interlineat d’1,5. A la portada hi ha de constar el títol del treball, i
la categoria a la qual es concursa (apartat 2). Si escau, pot adjuntar-se a aquest
treball el material complementari (informàtic, audiovisual, etc.) que es consideri
necessari. Els treballs aniran acompanyats d’un sobre tancat identificat a la part
exterior amb el títol del treball, que inclourà, a l’interior, el següent:
— la identificació de l’autor/a o els autors/es (nom, cognoms, número de DI,
telèfon, adreça electrònica i adreça postal),
— el seu expedient acadèmic emès pel centre, que s’utilitzarà en cas
d’empat,
— la identificació del professor o professora responsable (nom, cognoms,
número de DI, telèfon i adreça electrònica),
— les dades del centre de procedència,
— la menció dels professors del centre o de la UIB que han assessorat
l’alumne/a o els alumnes,
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— una carta del director o directora del centre que acrediti que l’alumne/a o
els alumnes hi estan matriculats.
11. Els treballs es presentaran de forma anònima, i no es pot conèixer el nom de
l’autor o els autors del treball abans del veredicte del jurat. Per preservar el caràcter
anònim dels treballs, no pot constar en cap part (portada, pàgines interiors i material
complementari) el nom de l’alumne/a o els alumnes, el del professor/a responsable i
els professors assessors, com tampoc el nom del centre educatiu. L’incompliment
d’aquest article serà causa de desqualificació del treball per part del jurat dels premis.
12. Els premis poden ser declarats deserts. A consideració del jurat i de forma
excepcional, un premi declarat desert en una de les categories individuals es pot
donar a un treball presentat a l’altra categoria individual. Es pot procedir igual amb
els premis declarats deserts en les categories de premis col·l ectius.
13. El jurat dels premis estarà format pels membres següents: la presidenta del
Consell Social o la persona que delegui, que presidirà el jurat; el secretari del Consell
Social o la persona que delegui; dos professors/es de la UIB pertanyents a les
branques de les arts i les humanitats, les ciències, les ciències de la salut, les ciències
socials i jurídiques, o l’enginyeria i l’arquitectura, a proposta del Rector de la UIB;
quatre professors/es de batxillerat o de cicles formatius de grau superior de centres
educatius de les Illes Balears d’especialitats docents corresponents a aquestes
mateixes cinc branques de coneixement, a proposta de la Conselleria d’Educació del
Govern balear.
14. En cas d’empat, el vot de la presidenta o la persona que delegui tindrà valor
doble.
15. Les decisions del jurat seran inapel·l ables.
16. Per a la valoració dels treballs, el jurat tindrà en compte principalment els criteris
següents:
— Originalitat i interès;
— Rigor en el tractament científic;
— Metodologia de recerca, amb especial atenció al plantejament de les
hipòtesis i de les conclusions, a la documentació utilitzada, als
procediments de recollida d’informació, a l’ús adequat de les referències
bibliogràfiques i d’instruments gràfics o de recursos relacionats amb les
noves tecnologies de la informació, etc.;
— Correcció lingüística;
— Precisió i qualitat comunicativa en la redacció;
— Capacitat de síntesi;
— Presentació formal;
— Altres aspectes d’interès, segons el criteri del jurat.
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17. La participació en els premis implica l’acceptació de tot allò que aquestes bases
indiquen.
18. El termini d’admissió dels treballs acaba el dia 28 d’abril de 2017 a les 14 hores.
19. Els treballs s’han de presentar en una de les adreces següents:
Consell Social de la Universitat de les Illes Balears (premis d’investigació)
Son Lledó
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)
Seu universitària de Menorca
Can Salort
C/ Santa Rita, 11
07730 Alaior
Seu universitària d’Eivissa i Formentera
Antic edifici de Comandància
C/ del Calvari, 1
07800 Eivissa
20. La notificació dels premis es farà abans de finalitzar el curs 2016-17, i es
comunicarà només als premiats i als centres.
21. El lliurament dels premis es desenvoluparà en un acte públic organitzat i convocat
oportunament pel Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.
Informació
Consell Social de la Universitat de les Illes Balears
Son Lledó
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)
Tel.: 971 25 97 74
consell.social@uib.es
http://www.uib.cat/lauib/Organs-de-govern/Consell-Social/Premis.cid174439
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