
| C. del Centre, 26-30, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G

1/4

Àrea / Unitat

Àrea d'Educació i Cultura
Educació
SLG  

Codi de verificació

²3Q1H03552V3Q0E050J28>»
²3Q1H03552V3Q0E050J28>»

3Q1H03552V3Q0E050J28

Document

EDU15I005H
Expedient

8374/2021
Data

12-03-2021

BASES DE PARTICIPACIÓ I OBSEQUI FÒRUM TREBALL DE RECERCA CIUTAT DEL 
PRAT 

1. Objecte i finalitat

És objecte del certamen del 18è del Fòrum Treball de Recerca potenciar i reconèixer les 

activitats de recerca que fa l'alumnat de batxillerat en general seguint els criteris que 

marca el decret curricular i, especialment, els que fan referència al medi local, donar a 

conèixer a la comunitat educativa i a la ciutadania en general els treballs d’investigació 

que es duen a terme als instituts del Prat i promoure les habilitats comunicatives i 

argumentatives de l'alumnat. Amb aquest objecte i finalitat el Fòrum de Treballs de 

Recerca “Ciutat del Prat” destaca els millors treballs de recerca i a les seves autores i 

autors.

L'alumnat de batxillerat, dins del seu currículum, desenvolupa el treball de recerca 
consistent en un conjunt d'activitats estructurades i orientades cap a la investigació, 
aplicant un mètode lògic per a la resolució de problemes abastables. Durant la realització 
del treball de recerca, l'alumnat rebrà orientació sobre els objectius, metodologia, 
calendari i criteris d'avaluació.

A través del Fòrum, es porta a terme una exposició pública, una mostra dels treballs de 
recerca elaborats per l'alumnat de la ciutat i destacats pel jurat del Fòrum de Treballs de 
Recerca “Ciutat del Prat”, adreçada a tots els membres de la comunitat educativa, així 
com a la ciutat en general. 

És voluntat de l’Ajuntament del Prat, com a organitzador del Fòrum Treball de Recerca 
Ciutat del Prat, premiar els treballs de recerca destacats pel Jurat amb una tauleta per 
als seus autors o autores, per tal de reconèixer les investigacions realitzades en el treball
de recerca.

2. Requisits dels participants

Poden participar al Fòrum els treballs escollits pels 4 centres educatius públics amb 

Batxillerat del Prat, l'alumnat dels quals esta cursant 2n de batxillerat. Cada institut 

escull els treballs que presentarà seguint els següents requisits:

Han de ser inèdits i es classificaran en els àmbits següents: Àmbit humanístic i ciències 

socials; Àmbit científic i tecnològic; Àmbit d'expressió: física i artística.

Cada Institut pot presentar el següent nombre de treballs de recerca, seguint el criteri de 

proporcionalitat amb l’alumnat:
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I. Baldiri 
Guilera

I. Estany de la 
Ricarda

I. Ribera 
Baixa

I. Salvador 
Dalí

Número d’alumnes matriculats a 2n 
de batxillerat 73 69 40 83

Número de línies a 2n de batxillerat 3 2 2 3

Número màxim de treballs a presentar 6 4 4 6

3. Forma i termini en què s’han de presentar els treballs

El termini de presentació dels treballs serà del dia 16 de febrer de 2021 al dia 19 de 

febrer de 2021 ambdós inclosos. Qualsevol treball presentat fora de termini no serà 

admès a tràmit.

Els treballs  es lliurarana al Centre de Recursos Pedagògics del Prat de Llobregat amb la 

documentació següent:

● La plantilla-resum de cada alumne en format digital, segons el model establert i 

en llengua catalana, amb una fotografia personal en format digital per treball de 

l'alumne/a o equip que hi ha col·laborat. 

● El treball, en format PDF, correctament indexat i acompanyat, si cal, d'annexos 

(CD-Rom, vídeo, maquetes, etc.). A la portada hi ha de constar el títol del treball, 

el nom i cognoms dels autors/es, el nom del tutor/a  del treball i el nom del centre 

(*).

● Autorització signada pels autors/es i tutors/es dels treballs de recerca tant pel que 

fa a l'exposició a l'Arxiu Municipal com per la posterior custòdia, on els treballs 

de recerca es podran consultar, però no fotocopiar ni deixar en préstec. Aquesta 

autorització inclou també el dret d’imatge i veu per a la participació en 

l’emissió/gravació de l’acte de cloenda Fòrum TR, la difusió  i la participació al 

programa de ràdio “Planeta Prat” del Prat Ràdio.

● La fitxa del/la tutor/a, segons el model establert, on s’explicita el procés 

d’aprenentatge  i de creixement vital de l’alumnat durant la recerca i confecció del 

treball.

● El coordinador/a de cada centre ha de presentar els textos corregits 

lingüísticament, per la seva posterior publicació.

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà al centre educatiu 

corresponent perquè l’esmeni en el termini de deu dies hàbils, amb l’advertiment que de 

no fer-ho aquell treball quedaria exclòs.

4. Procediment de difusió del Fòrum 

Es realitzarà  la difusió als centres educatius amb Batxillerat i públics,  podran presentar-
se les persones que compleixin els requisits exigits, en la forma i en el lloc que s’hi 
determinen. La presentació dels treballs es vehicularà a través dels propis centres 
educatius participants.
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5. Jurat per al reconeixement dels treballs

Els treballs de reconeixement seran objecte d’estudi i d’informe per part del Jurat, 

constituït per la Pilar Eslava, Tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Educació i Cultura; Joan Carles 

Navarro, cap del Departament d’Educació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat; Sònia 

Fernández Cuenca, inspectora d’Educació dels Serveis Territorials del Baix Llobregat; 

Mari Pau Pàmpols, tècnica de l'Arxiu municipal del Prat; Ferran Pozo, tècnic de Cultura; 

Helena del Pozo, tècnica del Departament de Medi Ambient; Núria Sanahuja, directora 

del Centre de Recursos Pedagògics; Laura Fontanet i Yvonne Tugues, tècniques del 

Centre de Recursos Pedagògics; Ramon Moya, tècnic del Departament d’Educació.

6. Criteris objectius per al reconeixement dels treballs

El Jurat determinarà els treballs premiats, prèvia valoració d’ells i tenint en compte les 

temàtiques, el rigor, l’originalitat, i entre d'altres els següents criteris que marca el 

Decret curricular:  

-  Aplicar la metodologia de recerca adequada als objectius del treball, afrontant els 

problemes generals durant el procés de recerca.

-  Seleccionar de forma correcta les fonts d'informació, tot mostrant capacitat per 

accedir a fonts diversificades i contrastades, gestionar la informació i aplicar de 

forma rigorosa, crítica i objectiva mètodes d'anàlisi i interpretació de les dades.

-  Redactar un informe ben estructurat i amb rigor formal, on s'exposin les idees 

principals amb coherència, cohesió i capacitat de síntesi.

- Elaborar les conclusions de la recerca de forma personal i avaluar críticament el 

propi treball.

-  Expressar-se per escrit amb correcció gramatical i estilística, tot dominant el 

vocabulari tècnic específic.

- El procés d’aprenentatge  i de creixement vital de l’alumnat durant la recerca i 

confecció del treball.

- Es valoraran especialment els treballs de recerca que facin referència al medi 

local.

7. Obsequi
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Es premiarà als autors i autores destacades pel Jurat amb una tauleta, seran adquirides 
pel departament d’Educació, segons preu mercat, amb càrrec a la partida pressupostària 
041 326 48905. 

El 15 d’abril de 2021 es durà a terme l’Acte del 18è Fòrum de Treballs de Recerca “Ciutat 
del Prat”. Durant aquest acte s’efectuarà l’entrega dels reconeixements. 

8. Compatibilitat amb altres certàmens de treballs de recerca

Els treballs de recerca presentats al Fòrum de Treballs de Recerca “Ciutat del Prat” han 
de ser inèdits, i no poden haver estat premiats amb anterioritat en d’altres certàmens 
per a treballs de recerca.

El Prat de Llobregat
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