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IX Convocatòria dels Premis Eugeni Xammar  
 

1. Objecte 

 

Els Premis Eugeni Xammar tenen per objectiu premiar l’esforç de l’alumnat 

que cursa estudis de Batxillerat i que, sota la tutela del professorat, duu a 

terme un treball de recerca que els permet l’aplicació dels coneixements  

propis del seu curs a la investigació de temes d’interès. 

 

 

2. Persones beneficiàries 

 

Es poden presentar als Premis els/les alumnes de Batxillerat que hagin 

matriculat la matèria de Treball de Recerca durant el curs 2017-18 a 

l’Institut Eugeni Xammar de L’Ametlla del Vallès. 

 

 

3. Sol·licituds i documentació 

 

3.1. Les sol·licituds han de ser formalitzades per l’alumat a la secretaria 

de l’Institut Eugeni Xammar 

 

3.2. A la sol·licitud s’hi han de fer constar les dades personals de 

l’alumne/a i adjuntar : 

 

1. Una còpia del treball de recerca en suport paper i 

informàtic. 

 

2.  Una breu descripció dels motius pels quals l’autor/a 

considera que el treball mereix optar als Premis Eugeni 

Xammar. 
 

3. Annexos i/o material complementari del treball de recerca, 

si s’escau. 

 

4. Justificació de les despeses ocasionades per la realització 

del treball (d’acord amb el model que se’ls proporcionarà 

a la secretaria del centre), si s’escau. 

 

3.3. Davant qualsevol incidència o diferència entre els resums presentats 

en suport paper i els presentats en suport informàtic, sempre 

prevaldrà el resum presentat en suport paper. 

 

3.4 Els treballs presentats quedaran en possessió de l’Institut Eugeni 

Xammar per a la seva exposició pública. 
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4. Termini de presentació de sol·licituds 

 

Fins al 4 de maig de 2018. 

 

És obligatori presentar el resum en suport paper i informàtic dins del termini 

per optar a la convocatòria. 

 

 

5. Quantia 

 

5.1. L’import global destinat als premis és de 500 euros, els quals van a 

càrrec de la partida pressupostària de la Regidoria d’Ensenyament 

de l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès per a l’any 2018. 

 

5.2. Es concediran un primer premi de 250 euros, un segon premi de 150 

euros i un tercer premi de 100 euros als tres millors treballs presentats, 

tenint en compte les temàtiques i aspectes enumerats en les bases 1 

i 6, i, en especial, l’esforç de les persones participants. 

 

5.3. Es concediran també distincions als professors/es tutors/es. 

 

5.4. Els premis es podran declarar deserts si, a criteri de la comissió 

avaluadora, els treballs que hi optin no tenen prou qualitat que els 

en faci mereixedors. 

 

 

6. Valoració dels treballs 

 

Els treballs seran avaluats pel/per la Regidor/a d’Ensenyament de 

l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès, el/la Coordinador/a de Batxillerat i 

el/la Director/a de l’Institut Eugeni Xammar. 

 

A més dels esmentats en el punt 1, es valoraran els aspectes següents: 

1. L’originalitat i interès del tema. 

2. El rigor metodològic de la recerca. 

3.  La qualitat lingüística i la presentació general del treball. 

4.  La utilització de noves tecnologies. 

 

 

7. Òrgan competent per a la resolució 

 

La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès i 

l’Institut Eugeni Xammar. 
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8. Termini de resolució. 

 

El termini legal per resoldre aquesta convocatòria és d’un mes a comptar 

des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de 

sol·licituds. 

 

 

9. Notificació de la resolució. 

 

La resolució es notificarà a la persona interessada i es publicarà al tauler 

d’anuncis de l’Institut Eugeni Xammar i de l’Ajuntament de L’Ametlla del 

Vallès. Per tal de fer-ne una major difusió i, a efectes informatius, es podran 

consultar els resultats a la pàgina web de l’Ajuntament. 

 

 

10.  Autoria dels treballs 

 

Els/les autors/es conservaran la propietat dels treballs que siguin premiats. 

Pel que fa a la possible publicació o difusió d’un treball premiat, caldrà fer-

hi constar que ha estat guardonat amb un Premi Eugeni Xammar. 

 

 

11.  Lliurament dels premis 

 

Els Premis Eugeni Xammar es lliuraran durant l’acte de cloenda dels curs 

acadèmic el dia 22 de juny de 2018. 

 

 

 

 

 

L’Ametlla del Vallès,  23 de març de 2018 


