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Bases
1. Temàtica
Els treballs de recerca han d’estar relacionats amb les àrees de
coneixement dels ensenyaments que s’imparteixen en els centres
de la UdL (per a més informació sobre els estudis impartits:
http://www.udl.cat/estudis/tots_estudis.html).
1.1. Temàtiques generals
a) Àrea de Salut i Nutrició: treballs de recerca relacionats amb
l’àmbit de la salut, de la nutrició i de la prevenció.
b) Àrea Juridicoeconòmica: treballs de recerca relacionats amb
el dret i l’economia.
c) Àrea d’Humanitats: treballs de recerca relacionats amb la
literatura, la filologia, la geografia, la història, l’art i la
comunicació audiovisual.
d) Àrea d’Educació: treballs de recerca relacionats amb
l’educació en tots els seus àmbits, formal i no formal, i amb
la intervenció socioeducativa.
e) Àrea Tecnològica: treballs de recerca relacionats amb la
informàtica, la mecànica o l’arquitectura i tots els àmbits
afins.
f)

Àrea Agroalimentària i Forestal: treballs de recerca relacionats
amb l’agricultura, la ramaderia, la salut animal, el bosc,
l’alimentació, la biotecnologia, els sistemes o el medi ambient
rural.

1.2. Temàtiques específiques
g) Estudis de Gènere: treballs de recerca relacionats amb la
situació de la dona des de diferents disciplines i/o perspectives
científiques.
h) Estudis de Cooperació i Desenvolupament: treballs relacionats
amb la cooperació, el desenvolupament, la solidaritat i altres
temes del mateix àmbit.

2. Premis
S’atorgaran catorze premis, dos per a cadascuna de les temàtiques
generals i un premi per a cadascuna de les temàtiques específiques.
Als guanyadors, un cop matriculats a la Universitat de Lleida el curs
2009/10, se’ls concedirà un ajut equivalent a l’import de la matrícula
per cursar el primer curs en el centre de la UdL en el qual hagin
obtingut plaça i s’hagin matriculat. També s’atorgaran sengles premis
de 200 euros als estudiants premiats, als tutors dels treballs i als
respectius centres. En cas de treballs signats per més d’un autor o
autora, només es considerarà premiada la persona que figura a la
fitxa de sol·licitud de participació. Si hi ha més d’un tutor o tutora,
el premi corresponent s’atorgarà al grup de tutors.

3. Participants
Poden participar en aquesta convocatòria els estudiants matriculats
en un centre d’ensenyament secundari que estiguin cursant el darrer
curs de batxillerat o de cicle formatiu de grau superior (CFGS) durant
el curs 2008/09.

El curs 2008/09 el Vicerectorat d’Estudiantat de la Universitat de Lleida organitza, amb el patrocini del
Consell Social de la UdL, la sisena edició dels Premis a Treballs de Recerca adreçats a l’estudiantat
d’ensenyament secundari.

4. Presentació
a) Els treballs —redactats en català, castellà, anglès o francès—
han de ser guiats i avaluats pels professors designats pel centre
mateix per assumir-ne la tutoria. Els treballs que es presentin
hauran de ser obres originals i hauran de tenir el vistiplau explícit
dels tutors del centre de secundària.
b) Els treballs s’han d’identificar amb una etiqueta on hi ha de
figurar el títol i l’àrea a la qual es presenten. En un sobre,
identificat exteriorment amb el títol i l’àrea, s’han d’indicar les
dades de l’autor o autora, del tutor o tutora i del centre mitjançant
l’imprès formalitzat que es pot trobar annex en aquesta
convocatòria i a la web de la Universitat de Lleida
http://www.udl.cat/serveis/seu/espai/treballsrecerca.html.
c) Els treballs han d’anar acompanyats d’un resum (seguint el
model de l’annex de la convocatòria) d’una pàgina d’extensió
com a màxim. El resum ha de ser una síntesi del treball de
recerca amb els següents apartats: introducció i marc teòric,
objectius del projecte d’investigació, metodologia utilitzada,
resultats i conclusions.
d) Les maquetes que acompanyen els treballs es retornaran als
autors un cop feta l’avaluació. Per aquesta raó, el treball en
suport paper i informàtic ha de ser perfectament comprensible
i interpretable sense la maqueta, mitjançant fotos, plànols,
esquemes, dissenys, etc.
e) Dels treballs triats per cada centre se n’ha de fer arribar una
còpia en suport paper i tres còpies en suport informàtic, per
correu certificat o personalment, a l’adreça següent:
Servei d’Extensió Universitària
Universitat de Lleida
Carrer Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 902 507 205
pdi@seu.udl.cat

5. Termini de presentació
El termini de presentació dels treballs finalitza el 31 de març de 2009.

6. Valoració
Els treballs són avaluats per experts, i s’hi tenen en compte els aspectes
i criteris següents:
- El rigor i el tractament científic en el desenvolupament del tema
del treball.
- L’originalitat en el plantejament del tema i les aportacions en el
camp científic.
- La capacitat de resoldre els problemes plantejats.
- La metodologia usada.
- La idoneïtat de les fonts d’informació i l’ús que se’n faci
(cal indicar les referències bibliogràfiques i d’imatge).
- La presentació formal i l’ús de recursos gràfics.
- L’ús adequat de la llengua i la capacitat de síntesi.
- La visió crítica de la realitat analitzada.

7. Jurat
El Jurat està format pel rector de la UdL (o persona que delegui), el
president del Consell Social (o persona que delegui), el director dels
Serveis Territorials d’Educació a Lleida (o persona que delegui),
professorat representant dels centres universitaris, un representat
de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UdL, un professor o
professora d’ensenyament secundari, un representant del Consell
de l’Estudiantat de la UdL i un secretari o secretària, a més, si s’escau,
dels convidats, assessors i experts que el jurat consideri necessari.
El Jurat pot declarar desert algun dels premis i les seues decisions
són inapel·lables.

8. Lliurament dels premis
Els resultats i el lliurament dels premis s’anunciaran oportunament.
Quan els estudiants guanyadors s’hagin matriculat a la UdL el curs
2009/10 i en tinguin la consideració d’estudiants, en un acte es
lliuraran els ajuts equivalents a l’import de la matrícula per cursar el
primer curs en el centre de la UdL en el qual hagin obtingut plaça i
s’hagin matriculat, i també s’atorgaran els premis de 200 euros per
als estudiants, per als tutors dels treballs i per als centres. En el
supòsit que es produeixi un canvi d’universitat per reassignació,
interès particular o abandonament dels estudis, l’import de la matrícula
i el premi de 200 euros atorgat a l’estudiant s’hauran de retornar a
la UdL.

9. Autoria dels treballs i difusió dels treballs
premiats
Els autors i les autores conservaran la propietat dels treballs premiats.
Els autors autoritzen la UdL a publicar i difondre els treballs guanyadors
a través dels mitjans que consideri oportuns. En qualsevol cas, en
la difusió s’indicaran el nom de l’autor o dels autors i el nom del
centre de secundària al qual pertanyen.
Els autors i les autores cedeixen a la Universitat de Lleida els drets
de reproducció, distribució i comunicació pública del treball premiat.
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 facin constar que ha estat objecte d’un premi de la
Universitat de Lleida.

10. Recollida dels treballs no premiats
Els treballs no premiats es podran recollir en el Servei d’Extensió
Universitària de la Universitat de Lleida fins al 17 de novembre de
2009. Passada aquesta data no es retornarà cap dels treballs. Si una
vegada vençut aquest termini no han estat retirats, els organitzadors
dels premis entendran que els seus autors hi renuncien.
La participació en aquests premis comporta l’acceptació de totes i
cadascuna de les bases.

Qualsevol qüestió no prevista haurà de ser resolta pel president del
Jurat o la persona que delegui.
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