COMISSIÓ D’ENSENYAMENT
GRIFET. Grup de Recerca i Innovació en la Formació Tecnologica

“ III Premis treballs de recerca FRANZ de Copenhague”
29 d’abril 2021
(Realització via telemàtica)

Carrer Consell de Cent nº 365 de Barcelona

III PREMIS TREBALLS DE RECERCA
FRANZ de COPENHAGUE

en honor a Ramón Sabatés i Massanell.

III PREMIS ALS TREBALLS DE RECERCA EN CIÈNCIES_ TECNOLOGIA i ART
(STEAM) DE 4t ESO , BATXILLERAT (STEAM) i CFGM (especialitats tècniques
i artístiques ).
OBJECTIU DEL PREMI
La Comissió d’Ensenyament d’ENGINYER BCN, i el grup GRIFET volen estimular la
curiositat innata dels alumnes per aprendre. Aquest fet es un dels pilars fonamentals en
el desenvolupament de la personalitat del alumne; ja que el seu benestar emocional
facilita l’aprenentatge.
Des de la comissió d’ensenyament d’ENGINYERS BCN, també en el seu afany per
potenciar i fomentar el desenvolupament de la investigació, el coneixement de les ciències
i la tecnologia i la formació dels estudiants, vol incentivar els alumnes de 4t d’ESO
Ciencies Tecnologia Enginyeria Art i Matemàtiques (STEAM), Batxillerat STEAM i CFGM
en especialitats tècniques i artisticas de Catalunya a desenvolupar els treballs de recerca
en el camp de les STEAM. En aquest sentit i com a entitat d’interès per la Ciència ,la
Tecnologia, l’Enginyeria,l’Art i les Matematiques, pretén premiar els millors treballs aportant
un estímul a la seva realització amb rigor, qualitat i profunditat.
A QUI S’ADREÇA
El Premi s’adreça a qualsevol alumne dels nivells i especialitats esmentats anteriorment
Aquesta convocatòria és oberta a diferents cursos acadèmics:
 TRC 2018_2019.
 TRC 2019_2020.
 TRC 2020_2021.
CARACTERISTIQUES DELS TREBALLS
Els treballs i la seva extensió serà lliure i el format serà:


En format digital: En format PDF. tipus de lletra Arial o similar; interlineat de 1,5.
S’hi podran adjuntar fitxers de fulls de càlcul,bases de dades i formats multimèdia.
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ELS PREMIS
Primer premi 4t ESO (STEAM) , Batxillerat (STEAM) i
CFGM (especialitats tècniques i artístiques).
 Diploma acreditatiu + “tablet” + estatueta commemorativa.
Segon premi 4t ESO (STEAM), Batxillerat (STEAM) i
CFGM (espècialitats tècniques i artístiques).
 Diploma acreditatiu
TERMINI
Tots el treballs hauran de ser enviats i rebuts com a màxim el dimecres 14 d’abril de
2021, a les 24 h, en format PDF via correu electrònic a juan.soler@upc.edu
EL JURAT
El jurat estarà format per representants d’Enginyers.BCN, professors dels Instituts de
Catalunya i entitats col·laboradores.El jurat seleccionarà els millors treballs en base a la
seva innovació, originalitat i creativitat. Es valorarà l’ús d’una metodologia d’investigació
rigorosa, el propi contingut, l’estructura acadèmica del treball, una presentació acurada,
l’aportació de coneixement i la seva qualitat global.
En el cas que algun treball seleccionat com a finalista sigui procedent del Institut d’algun
professor membre del jurat, aquests s’abstindrà en la votació corresponent. El veredicte
del jurat serà inapel·lable.
En el cas que els treballs no tinguin la qualitat suficient a criteri del jurat, aquest podrà
declarar desert qualsevol dels premis. El fet de concursar suposa l’acceptació de les
bases.
QUÈ CAL PRESENTAR ?
Els participants hauran de presentar dues còpies complertes del treball en format digital
PDF. Només podrà aparèixer el nom del treball a la portada. Un full amb les dades
següents:
Dades del candidat:
 Nom i cognoms.
 Adreça completa.
 Num.de telèfon fix i mòbil.
 Adreça de Correu electrònic
Dades del Institut :





Nom de l’Institut.
Adreça i telèfon.
Nom i cognoms del professor tutor del TR i e-mail
Nom i Cognoms del Director/ai e-mail.

El límit de lliurament de la documentació és el Dimecres 14 d’Abril de 2021, a les 19:00h.
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COMUNICACIÓ FINALISTES
La comunicació als finalistes serà el dimecres 21 d’abril de 2021.
DESENVOLUPAMENT:
L’acte es desenvoluparà totalment de manera virtual el dijous 29 d’abril de 2021 amb
connexió GOOGLE Meet.
La realització telemàtica de la Jornada, es realitzarà de la següent manera:
1. Tota la Jornada serà transmesa de forma telemàtica a través de la plataforma
virtual d’ENGINYERS BCN.
2. La connexió serà a partir de les 16 h. Del dia 29/04/2021.
3. Les presentacions tindran una durada màxima de 20 minuts. El tribunal al final de
cada presentació farà les preguntes oportunes i amb una durada màxima de 10
minuts.
4. La intervenció es farà per sorteig; prèvia comunicació a les persones interessades
abans del inici del acte.
5. No hi haurà pauses entre participants.
6. El tribunal disposarà d’un/a coordinador/a que marcarà l’ordre de les intervencions
de cada membre del jurat.
7. La consecució dels premis es notificarà al final del acte.
8. Els premis s’enviaran a cada guanyador/a (o es deixaran a Consergeria perquè ho
passin a recollir.)

LLIURAMENT DELS PREMIS
El lliurament formal dels premis es durà a terme, segons:
1. Recollint-lo a secretaria del Col·legi ENGINYERS BCN. Carrer Consell de Cent nº
365 de Barcelona; o bé,
2. Rebre’l a casa seva, avisant a: aperez@ebcn.cat tot indicant-li adreça on vol rebre el
premi.
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FITXA DE PRESENTACIÓ DE TREBALLS
Enviar tot: Fitxa, resum i treball per correu a juan.soler@upc.edu
Nom
1r Cognom
2n Cognom
DNI / NIF
Data naixement
Adreça Completa
Correu
Electrònic(en el
propi e-mail és pot
adjuntar:arxius,links,
blogs, Web, etc.)

Telèfon
INSTITUT

Títol del treball

Observació:
De voler utilitzar eines de suport per la presentació o elements físics per reforçar la
defensa del treball, s’haurà de comunicar prèviament als organitzadors amb 1 setmana
d’antelació.
Faig constar expressament (Marcar amb X, davant) :
o
o

Autorització pels dret d’imatge, en cas de resultar seleccionats
Autoritzo LOPD i RGPD.

Adjunto
o
o

Resum d’una pàgina com a màxim.
Treball sencer + Suport digital.
o

El fet de concursar suposa l’acceptació de les bases
Signatura:
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Organitza i patrocina:
 ENGINYERS BCN

 Comissió d’Ensenyament ENGINYERS BCN.

 Grup de Recerca i Innovació en la formació i Educació
tecnològica- ENGINYERS –BCN.

Co-organitza:



Grup GENCAD (ICE-UPC)- UNIVERSITAT POLITÈCNICA
CATALUNYA.

Col·laboren:
 Cesire/Aulatec
Centre de Recursos Pedagògics Específics
de Suport a la Innovació i Recerca Educativa

 Servei Ordenació FP
Servei d’Ordenació de la Formació Professional Inicial

 Societat Catalana de Tecnologia
 Associació Enginyeria i Cultura Catalana
 Fundació Catalana de Recerca i Innovació
 Col·legi de Pedagogs de Catalunya
 Museu del Joguet de Catalunya a Figueres
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