Bases reguladores dels premis treball de recerca de BATXILLERAT i de síntesi de CFGS

1. Objecte de la convocatòria:
L’objecte de la convocatòria del premi és la d’incentivar i apropar‐se als
treballs relacionats amb l’arquitectura i l’execució d’obres, als/les alumnes de segon
curs de batxillerat i del segon curs de cicles formatius de grau superior als centres del
Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta.
El premi porta el nom de:

“COL∙LEGI D’APARELLADORS DE LES TERRES DE L’EBRE ‐ PREMAAT”
2. Participants:
Podran participar‐hi els/les alumnes que estiguin cursant el segon curs de
batxillerat o de cicle formatiu de grau superior (CFGS) 2018‐2019, en els centres
educatius de les comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta, i que
hagin realitzat un treball de recerca o un treball de síntesi, en cada cas.

3. Requisits del treball:
a) Els treballs que es presentin hauran de ser realitzats durant el curs acadèmic 2018‐
2019, guiats i avaluats pel seu professor designat i amb el consentiment explícit de
la direcció del centre. Des del Col∙legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers d’Edificació de les Terres de l’Ebre (CAATEETE) s’assessorarà als tutors
que així ho sol∙licitin.
b) Hauran d’estar redactats des d’una vessant científica, tecnològica o artística
relacionada amb l’arquitectura i l’execució d’obres, en tots els camps i des de totes
les vessants. Així doncs el CAATEETE proposarà temes a cada convocatòria, tot i que
els temes poden venir també a iniciativa del centre o alumne.
c) Hauran d’estar redactats preferentment en català. Els treballs presentats en
castellà no cal que estiguin traduïts al català . La resta d’idiomes hauran d’estar
traduïts al català o al castellà.
d) Els treballs es presentaran en format DIN A4 a una sola cara, doble espai, cos 12 i
tindran una extensió aproximada de 50 pàgines, annexes exclosos, amb
enquadernació que permiti la seva correcta manipulació. Podran contenir el format
DIN A3 per presentar gràfics, imatges o plànols.
e) Hauran de ser anònims, sense signatures, agraïments o referències que puguin
identificar‐ne l’autor o el centre educatiu.
f) Si el treball no permet presentació en paper caldrà consultar al CAATEETE el format
mes escaient.

4. Presentació del treball:
El treball es presentarà amb un sobre gran tancat amb la inscripció exterior
“Premis Treball de Recerca “COL∙LEGI D’APARELLADORS DE LES TERRES DE L’EBRE ‐
PREMAAT” i el títol del treball. Tal i com s’indica en el punt “3.d.”i “3.f “de l’apartat
anterior.
Es presentarà un segon sobre tancat amb la mateixa identificació exterior i que
contindrà les dades personals i de contacte de l’autor i també el nom del centre i el del
tutor. Aquest contindrà una síntesi explicativa del treball d’un màxim de 400 paraules,
una còpia digital del treball i una presentació del treball en format power point o
similar.
Els centres educatius hauran de presentar els treballs seleccionats
acompanyats de un imprès de sol∙licitud degudament emplenat. Els treballs es
presentaran acompanyats del full de sol∙licitud.

5. Termini de presentació:
El termini de presentació dels treballs finalitza el 20 de maig de 2019. No
s'acceptarà cap treball presentat fora de termini.

6. Composició del jurat:
El jurat el composaran els 5 membres de la junta de govern del CAATEETE més
alguna persona representativa que la pròpia junta cregui oportú convidar al procés de
deliberació i adjudicació.

7. Criteris de puntuació:
La puntuació global màxima serà de 100 punts. La valoració dels treballs
presentats es determinarà en funció dels següents criteris:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Disseny, maquetació i presentació dels continguts: de 0 a 10 punts.
Ordre i estructura del contingut: de 0 a 10 punts
Introducció i conclusions: de 0 a 10 punts.
Contingut i aprofundiment en la matèria tractada: de 0 a 40 punts.
Relació del treball amb les nostres terres: de 0 a 10 punts.
Exposició, claredat i capacitat de síntesi: de 0 a 20 punts.

8. Valoració dels treballs:
Els membres del jurat es reuniran prèviament a la presentació i s’atorgaran les
valoracions del treball.
S’escolliran els/les tres finalistes i aquests/es hauran de fer la presentació al
CAATEETE.
S’avisarà als/les finalistes en 15 dies de temps per fer la presentació a la seu
del CAATEETE.
El jurat es reserva el dret de deixar algun o tots els premis deserts..
Després de la valoració de les presentacions, en un termini màxim de 7 dies,
s’anunciarà els treballs premiats: guanyador/a, segon i tercer premi.

9. Premis:
Primer premi: 500 €
Segon premi: 300 €
Tercer premi: 150 €

10. Resolució i lliurament dels premis:
Els premis es lliuraran a la seu de CAATEETE durant el mes de juny de 2019 .

11. Devolució dels treballs:
Els treballs en paper es podran recollir de la seu del CAATEETE a partir de la
segona quinzena de juliol de 2019.
La còpia digital restarà a mans del CAATEETE.

12. Qüestions generals:
La presentació del treball implica l’acceptació de les presents bases i el
consentiment de l’autor de de la divulgació del seu treball per part del CAATEETE amb
finalitats publicitàries, mai econòmiques.
La presentació del treball comporta, així mateix, el compromís del seu autor a
no retirar‐lo del concurs.
L’autor del treball serà responsable de qualsevol reclamació per plagi de la
seva obra.

13. Temes proposats convocatòria 18‐19
Arquitectura i paisatge a les Terres de l’Ebre
Materials per una construcció sostenible.
Arquitectura i accessibilitat.
Tecnologia aplicada a la construcció.
Arquitectura de pedra seca
Perspectiva de gènere en arquitectura.
Eficiència energètica.
Ciutats sostenibles.
Rehabilitació i qualitat de vida
Energies renovables i la seva aplicació als edificis.
Tema de lliure elecció.
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