
 

ANUNCI DE LES BASES I CONVOCATÒRIA DEL “1ER PREMI COMARCAL DE LA 
NOGUERA DE TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT. CURS ESCOLAR 2022-23” 
 
Es fa públic que la Junta de Govern del Consell Comarcal de la Noguera, reunida en sessió 
de 2 de març de 2023, ha aprovat les bases i convocatòria del “1er Premi Comarcal de la 
Noguera de treballs de recerca de batxillerat” (expedient núm. 43/2023). 
 
Es reprodueix el text íntegre de les bases en els termes següents: 
 
“BASES QUE HAN DE REGIR EL 1ER PREMI COMARCAL DE LA NOGUERA DE 
TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT. CURS ESCOLAR 2022-2023”  
 
Primera. Objecte i finalitat del premi 
 
El Centre de Recursos Pedagògics del Servei Educatiu de la Noguera obre la primera 
convocatòria dels Premis pels Treballs de Recerca de l'alumnat de 2n de Batxillerat de la 
comarca.  
 
Aquesta convocatòria compta amb el patrocini del Consell Comarcal de la Noguera i la 
col·laboració de la Paeria de Balaguer, l'Ajuntament de Bellcaire d’Urgell, l’Ajuntament de  
Ponts i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.  
 
La finalitat d'aquest premi és incentivar, potenciar i valorar l'esperit de recerca, de treball ben 
documentat, el sentit crític i la creativitat científica de l'alumnat de 2n de Batxillerat de la  
comarca, visibilitzant el talent dels instituts del territori i premiant l’excel·lència.  
 
Aquestes bases regulen la concessió dels premis (3 premis i dos accèssits) que no tenen  
naturalesa de subvenció.  
 
Segona. Participació i selecció de treballs.  
 
Hi podrà participar l’alumnat de 2n de Batxillerat de la comarca de la Noguera. Cada centre 
farà una selecció prèvia dels treballs presentats que hagin obtingut la qualificació més alta. 
 
El nombre de treballs que podrà presentar cada centre participant es calcularà en funció dels 
grups-classe de Batxillerat existents en el curs escolar de la convocatòria. Així, cada institut 
disposarà d’una inscripció per cada grup-classe de Batxillerat, garantint sempre un mínim de  
2 inscripcions per centre. 
 
Els treballs presentats seran avaluats pel jurat que en seleccionarà un màxim de cinc (5). El 
CRP de la Noguera comunicarà als centres els treballs finalistes que seran presentats 
públicament en la jornada del 13 d’abril de 2023 a Balaguer. 
 
La qualificació final de cada treball, que determinarà el premi, es desglossa en dues parts: 
- Presentació i avaluació del projecte escrit (60% de la puntuació total) 
- Exposició oral davant l’auditori (40% de la puntuació total) 
 
Tercera. Premis 
 
Els premis consistiran en xecs nominals per a l’alumnat guanyador. 



 

 
● 1r. Premi: 300,00 € 
● 2n. Premi: 200,00 € 
● 3r. Premi: 100,00 € 
● 2 Accèssits de 50,00 € cadascun. 
 

Quarta. Requisits dels treballs 
 
Els premis acolliran treballs d’investigació inèdits, presentats pels centres de la comarca de la 
Noguera i realitzats pel seu alumnat durant el curs 2022-2023. Aquest fet no impedeix que el 
mateix projecte pugui haver estat presentat a d’altres premis o convocatòries, però  s’haurà 
de fer constar en el camp “observacions” del formulari de tramesa. 
 
Excepcionalment, també es podran admetre treballs d’altres centres elaborats per alumnes 
residents o vinculats a la Noguera, sempre i quan el tema de la recerca tingui relació directa  
amb la comarca i que hagin estat presentats durant el curs 2022-2023.  
 
Hauran de tenir obligatòriament un/a tutor/a (professor/a) que dirigeixi i assessori l’alumnat. 
 
Els treballs han de poder-se circumscriure en un o diversos d’aquests àmbits: 
 
●   Àmbit de la comunicació lingüística. 
●   Àmbit plurilingüe. 
●   Àmbit de les STEAM. 
●   Àmbit digital. 
●   Àmbit personal, social i d'aprendre a aprendre. 
●   Àmbit de la ciutadania. 
●   Àmbit de l’emprenedoria 
●   Àmbit de la consciència i l’expressió culturals.  
 
Poden ser de tipus experimental o teòric i podran consistir en experiències o en altres  
iniciatives que fomentin la creativitat i l’esperit d’estudi i recerca. 
 
Es valorarà positivament que contemplin de forma explícita els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de l’Agència de les Nacions Unides, ja 
sigui desenvolupant propostes directament lligades a aquests o bé relacionant el tema del 
projecte amb algun o diversos ODS. Particularment, també es tindrà en compte la relació 
directa d’aquests projectes amb la comarca de la Noguera. 
 
En la fase de selecció de treballs per part del jurat, es tindrà cura de preservar l’anonimat del 
treball. Així doncs, perquè sigui acceptat, caldrà que en qualsevol dels fitxers que es 
relacionen a sota no hi aparegui cap nom, document, crèdit, etc. que pugui identificar l’institut 
de procedència o l’autoria. Tampoc hi podrà constar cap agraïment nominal on es citi una 
persona o entitat. En cas de l’existència d’algun indici que en delati l’autoria o procedència, el 
treball quedarà exclòs del concurs. Els documents tramesos on hi consti el nom o les inicials 
solament quedaran en dipòsit de la direcció del CRP de la Noguera i no es  comunicaran al 
jurat. 
 
Totes les dades i crèdits de l’alumnat i dels centres participants es presentarà en un document 
apart com s’explicita en el punt 4. 



 

 
Cinquena. Tramesa de treballs 
 
L’extensió de cada treball es limitarà a 80 pàgines sense comptar els annexos. 
 
Els centres lliuraran els treballs en suport digital mitjançant un formulari que es publicarà al 
web www.se-noguera.cat. Mitjançant aquest aplicatiu, es farà una tramesa específica per a 
cadascun dels treballs presentats. La persona responsable de la tramesa rebrà un resguard 
d’entrega al correu electrònic que indiqui. 
 
S’admetran arxius electrònics en els següents formats: 
 
- Documents escrits, taules o presentacions: format PDF 
- Audiovisuals: MP4 (vídeo), MPG, (vídeo), MP3 (àudio) 
- Imatges: JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF 
 
En total, es trametran dos arxius: 
 
I. Arxiu PDF anomenat “cognom1_cognom2_nom_institut.pdf” que contindrà la 

identificació de l’alumnat: 
A. Nom complet i cognoms 
B. Inicials que es fan constar en el nom dels arxius del projecte 
C. NIF 
D. Curs 
E. Títol de projecte 
F. Nom de la persona tutora del treball 
G. Resum del treball (10 línies aprox) 
H. Altres informacions que es considerin rellevants (motivació, particularitats, etc) 

 
II. Arxiu comprimit RAR, ZIP o 7J anomenat amb les inicials de l’alumne (cognom1, 

cognom2, nom) que contindrà una carpeta amb tot el contingut del treball.  
 
En qualsevol cas, el volum total de l’arxiu comprimit no podrà superar 1GB de mida, per la 
qual cosa caldrà vetllar especialment la ràtio de compressió dels arxius audiovisuals. 
 
Dins de cada carpeta comprimida, caldrà anomenar tots els arxius de la següent manera: 
número control_paraula clau.extensió del tipus d’arxiu 
 
No es deixaran espais en el nom d’arxiu, se substituiran per guions baixos “_”. 
 
El número control tindrà 2 dígits, i es farà servir per mantenir l’ordre dels arxius dins la carpeta 
de forma correlativa segons es mencionin en l’arxiu inicial, que disposarà  del número 01.La 
paraula clau defineix el contingut de l’arxiu i serveix per localitzar-los més fàcilment. 
 

Exemple de noms d’arxius: 
01_diapositives_principals.pdf 
02_vídeo_inicial.mp4 
03_audio_exemples.mp3 
04_video_final.mp4 
 



 

Si algun document conté enllaços a continguts allotjats al web caldrà garantir que funcionen 
adequadament i que no hi ha problemes d’accés ni manquen permisos de lectura, per la qual 
cosa és preferible incloure en la carpeta tot el contingut necessari. 
 
El termini de presentació dels treballs finalitza el divendres dia 24 de març de 2023 a les 
23.59h. 
 
Sisena. Jornada de presentació de treballs finalistes 
 
La jornada tindrà lloc a la sala d’actes de la Paeria de Balaguer el 13 d’abril de 2023, a la que 
s’hi convidarà tot l’alumnat de Batxillerat de la comarca. El jurat avaluarà la presentació, i la 
qualificació resultant tindrà un pes del 40% que se sumarà al 60% del treball presentat  
prèviament. 
 
El dia de la jornada de presentació dels treballs seleccionats, per poder fer una exposició, 
cadascun dels 5 alumnes ponents prepararà els seus propis materials, ja siguin digitals o 
físics. En cap cas es podran afegir informacions que no constin en el treball presentat, si bé  
es podran matisar detalls.  
 
Cada ponent disposarà d’un temps màxim de 10 minuts per presentar, a banda del torn de 
preguntes que es pugui generar. També es disposarà de micròfon personal, pantalla de  
projecció, comandament remot presentador de diapositives, una taula i megafonia. 
 
Per evitar problemes de connexió tot el material de presentació s’haurà d’inserir en un arxiu 
de diapositives amb format PPTX, de forma que no es requereixi connectivitat a Internet si no 
és estrictament necessari. També poden haver-hi arxius complementaris (vídeos o àudios 
principalment) amb els mateixos formats que s’expliciten en el punt 4 del present document, 
que també es desaran de forma local. Aquests arxius es trametran al CRP de la Noguera no 
més tard del dia 12 d’abril per preparar l’equip de projecció. No s’acceptaran  modificacions 
en aquests contingut un cop tramès al CRP. 
 
El jurat podrà fer preguntes als ponents sobre el tema un cop acabada l’exposició. 
 
Setena. Jurat i veredicte 
 
El jurat està compost per un conjunt de professionals de diversos àmbits, relacionats amb el 
Departament d’Educació, el Consell Comarcal de la Noguera o del món universitari. Es 
garantirà que hi hagi referents de l’àmbit científicomatemàtic, lingüístic i de les humanitats per 
poder valorar els treballs presentats amb el rigor que requereix. 
 
El Jurat està presidit per l’inspector o inspectora del Servei Educatiu de la Noguera, i compost 
per un representant dels Serveis Territorials d’Educació a Lleida, un representant del CRP de 
la Noguera, un representant del Consell Comarcal de la Noguera, un representant del 
professorat d’ensenyament secundari, un representant del Camp d’aprenentatge de la 
Noguera, dos Inspectors d'Educació i el director del CRP de la Noguera qui actuarà com a 
secretari sense veu ni vot. Si el jurat ho considera adient, podrà demanar l’assistència de 
persones assessores o expertes. El Jurat pot declarar desert algun dels premis a proposta 
dels avaluadors o per decisió pròpia. Oportunament es notificaran i publicaran els resultats. 
 



 

Per valorar els treballs escrits, el jurat deliberarà organitzat en dos o tres grups de treball en 
funció dels àmbits dels documents presentats: llengües, ciències i humanitats. A cada grup de 
treball hi haurà un mínim de tres membres que puntuaran de forma individual cadascun dels 
treballs. La suma de totes les puntuacions determinarà el resultat final, tot i que en cas d’empat 
tot el jurat podrà fer les aportacions que consideri sobre qualsevol treball. El veredicte final es 
comunicarà en la darrera part de la jornada presentació, un cop el jurat hagi finalitzat la 
deliberació. Aquest veredicte serà inapel·lable. L’entrega de premis es farà a continuació. 
 
El Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera farà públics al seu web www.se-noguera.cat 
els criteris en què el jurat basarà la seva valoració a l’hora de qualificar els treballs, tant del 
treball presentat com de l’exposició oral.  
 
Així mateix, el jurat s’ajustarà a l’esperit i a la lletra d’aquestes bases per a dirimir, si  s’escau, 
qualsevol dubte que en la interpretació de les mateixes es pugui produir. 
 
Vuitena. Autoria i difusió dels treballs 
 
El CRP de la Noguera i el Consell Comarcal de la Noguera dipositaran i publicaran els treballs 
premiats al Repositori “Noguera Educació” publicat a www.se-noguera.cat amb la  finalitat de 
facilitar la preservació i la difusió de la recerca i la investigació. 
 
Els treballs inclosos es publicaran sota una llicència Creative Commons “Reconeixement–No-
Comercial–SenseObraDerivada”, que permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra 
sempre que se’n citin els autors originals i la institució i no se’n faci cap ús comercial ni obra 
derivada. 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.  
 
La cessió dels drets d’explotació no és de forma exclusiva i es permet a l’autor l’explotació de 
l’obra per ell mateix o cedir-la a tercers, sempre que faci constar que ha estat objecte  d’un 
premi del CRP de la Noguera i el Consell Comarcal de la Noguera.  
 
Novena. Protecció de dades 
 
El Consell Comarcal de la Noguera i el Centre de Recursos Pedagògics del Servei Educatiu 
de la Noguera es comprometen a tractar dades de caràcter personal segons l’establert al 
Reglament General de Protecció de dades UE 2016/679 del Parlament Europeu (RGPD) i la 
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i 
Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). D’acord amb els articles 13 i 14 del RGPD i l’11 de 
la LOPDGDD, informem: 
 

• Responsables del tractament:  
 

• Centre de Recursos Pedagògics del Servei Educatiu de la Noguera. C/ Divina 
Pastora, 1. 25600 Balaguer. crp_noguera@xtec.cat Dades de contacte del delegat de 
protecció de dades: dpd.educacio@gencat.cat  

 

• Consell Comarcal de la Noguera. Pl. de la Unió Catalanista, 1, 25600 Balaguer. 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@ccnoguera.cat 

-  Finalitat del tractament: Gestió del concurs del I premi als treballs de recerca realitzats 
per estudiants de 2on batxillerat de la comarca de la Noguera, curs 2022-2023. El nom 

mailto:dpd@ccnoguera.cat


 

i cognoms dels guanyadors, així com les seves imatges, poden ser publicades per a 
fer-ne difusió. 

-  Procedència de les dades: Instituts i escoles de la comarca de la Noguera. 
-  Conservació de les dades: les dades personals proporcionades es conservaran mentre 

no es sol·liciti la supressió per part de l’interessat i durant el temps necessari per a 
complir amb les obligacions legals. Els treballs premiats es conservaran de forma 
permanent. 

-  Legitimació: Consentiment de les persones participants. 
-  Drets: Podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves 

dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions 
individuals automatitzades, dirigint-se al delegat de protecció dades per escrit, a 
l’adreça: dpd@ccnoguera.cat o a crp-noguera@xtec.cat, havent-se d’identificar 
degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir. 

 
Desena. Altres consideracions 
 
Els responsables del centre educatiu garanteixen que els materials digitals que apareguin o 
es ressenyin en els treballs compleixen les llicències d’ús corresponents, i que no atempten 
contra cap dret d’autoria o privacitat. En cas de no complir aquest requisit el treball quedarà 
exclòs del concurs. 
 
Hi ha una sèrie de recursos a disposició dels centres i de l’alumnat participant que poden 
resultar d’interès: 
- Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, març de 2022  

Treball de Recerca de Batxillerat - Curs 2022-23 
- Martínez Casasnovas, José A. – ETSEA Universitat de Lleida 

Guia pràctica de com fer un bon TDR de Batxillerat 
- Turull i Rubinat, Max i altres, 2021  

Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona 
Guia pràctica per fer un bon treball de recerca (TR) a batxillerat. #20 consells essencials.  

 
La participació en el concurs comporta l’acceptació de la totalitat de les bases.” 
 
Balaguer, document signat electrònicament.  
 
EL PRESIDENT  
 

 


