BATEC JOVE PER A TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT I PROJECTES DE
CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

1. PRESENTACIÓ
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, amb la col·laboració d’OlesaAteneu, dins el
marc dels Premis de Recerca Vila d’Olesa, patrocinats per l’empresa Kao
Corporation, convoca el Premi Batec Jove de recerca per a escolars. El seu objectiu
principal és donar a conèixer els Treballs de recerca de batxillerat i Projectes de cicle
formatiu de grau mitjà i superior de qualitat acadèmica molt remarcable; reconèixer
en forma de premis els mèrits de docents i escoles; i també, subsidiàriament,
fomentar l’interès de l’alumnat en la realització de treballs d’investigació, potenciar la
recerca fora de l’àmbit universitari i incentivar els centres en la promoció de la
investigació entre els seus alumnes.

2. A QUI S’ADREÇA
El Premi s’adreça a alumnes de batxillerat i de cicle formatiu de grau mitjà i superior
dels centres escolars olesans, a alumnes olesans que estudiïn fora de la nostra vila
(en ambdós casos la temàtica serà oberta, però tanmateix ha de poder ser
reconeguda d’interès per a Olesa de Montserrat); o bé a alumnes no olesans
provinents d’altres centres d’estudi externs a l’àmbit local, però que hagin destacat
en Treballs de recerca i Projectes amb temàtica específicament olesana.

3. TREBALLS
Els treballs que es presentin hauran de ser originals i inèdits, i hauran de tenir el
vistiplau de la direcció del centre de secundària on cursen els seus estudis. Cada
centre podrà avalar fins a un màxim de cinc treballs.
Es recomana que els treballs seleccionats als centres de secundària per a participar
en l’exposició titulada «Palestra/Batec Jove de Treballs de recerca i Projectes» a
l’Auditori de la Casa de cultura per a la seva consulta pública, es presentin al Premi
Batec Jove, d’acord amb l’establert amb caràcter general en aquestes bases. Així
mateix, dins d’aquest marc, també es programarà una presentació pública a càrrec
dels autors dels treballs, que n’exposaran succintament els objectius, la metodologia
i els resultats de la recerca. La idea que anima l’exposició «Palestra/Batec Jove de
Treballs de recerca i Projectes» i la presentació pública dels autors és la del retorn
social del talent jove que té el nostre poble, com també la del foment de la concòrdia
i col·laboració entre els centres educatius d’Olesa de Montserrat.
S’atorgarà la Menció Passionarium —que vincula el Centre d’Estudis Passionarium
als Premis de Recerca Vila d’Olesa—, quan un treball presentat a l’edició
corresponent dels Premis en la modalitat de Batec Jove destaqui per la vàlua de la
recerca en l’àmbit d’algun aspecte relacionat amb el fenomen passionístic, totalment
o parcialment, centralment o tangencialment. La Menció, que no té instituïda dotació

econòmica, pretén no només reconèixer la recerca que es pugui haver fet sinó també
potenciar recerques ulteriors sobre temàtica passionística a través del Centre
d’Estudis i els seus fons. Es farà obsequi d’un objecte de record per deixar testimoni
de l’obtenció de la Menció.
4. DOTACIÓ
El Premi Batec Jove destina la seva dotació a dos beneficiaris: 400€ per a l’autor/a i
400€ per al centre docent.
En el cas que el treball sigui realitzat per dos o més alumnes, la dotació del premi
destinada a l’autoria s’haurà de repartir en parts iguals.
L’import del premi per a l’escola s’haurà de dedicar a materials d’ensenyamentaprenentatge.
Els premis amb un import superior a 300€ estan subjectes a retenció d’IRPF d’acord
amb la legislació vigent aplicable.

5. JURAT
El Jurat, constituït equilibradament per membres l’àmbit de competència dels quals
abasta totes les modalitats del batxillerat i els sabers aplicats dels cicles formatius
professionals.
Els membres del Jurat es faran públics a la convocatòria oficial.
El veredicte del Jurat serà inapel·lable. En el cas que els treballs no s’adeqüin als
objectius del Premi, podrà declarar-se desert.
El fet de concursar suposa l’acceptació de les bases.

6. QUÈ CAL PRESENTAR
Els participants hauran de presentar un exemplar del treball en format paper i un en
format electrònic (en un llapis de memòria amb format PDF).
Tots els treballs s’han de presentar en un sobre amb la indicació «[Número
Edició]Premi Batec Jove. Premis de Recerca Vila d’Olesa [Any]» i el nom del treball.
A dins, en un sobre a part, cal incloure-hi la informació següent:

+ nom, cognoms, domicili, adreça de correu electrònic i telèfon de l’alumne/a;
+ nom i cognoms del director/a o del coordinador/a de batxillerat o cicles
formatius del centre;
+ nom, domicili, adreça de correu electrònic, telèfon del centre, i
+ vistiplau de la direcció del centre, signat i segellat.

L’alumne/a aspirant haurà d’adreçar el treball a la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, que l’entrarà pel Registre.

7. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ
El termini de lliurament dels treballs finalitzarà el dia establert a la convocatòria
oficial.
Els treballs i projectes s’entregaran a:
Ajuntament d’Olesa de Montserrat
Oficina d’Atenció Ciutadana
«[Número Edició]Premi Batec Jove. Premis de Recerca Vila d’Olesa [Any]»
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat

8. EXPOSICIÓ «PALESTRA/BATEC JOVE DE TREBALLS DE RECERCA I PROJECTES» I
VEREDICTE I ACTE DE LLIURAMENT DEL PREMI
L’exposició pública «Palestra/Batec Jove de Treballs de recerca i Projectes» es
realitzarà en la data, lloc i hora que determini la convocatòria oficial.
L’entrega del Premi Batec Jove formarà part de l’acte de lliurament dels Premis de
Recerca Vila d’Olesa.
9. DIFUSIÓ
La Comissió dels Premis de Recerca Vila d’Olesa es reserva el dret de fer difusió
dels treballs guardonats, totalment, parcialment o de manera resumida, amb l’acord
de l’autor/a (o autors), si es consideressin prou interessants per a ser divulgats. Així
mateix, OlesaAteneu, amb el vistiplau de l’Ajuntament, podrà difondre els altres
treballs seleccionats, totalment, parcialment o de manera resumida, amb l’acord de
l’autor/a (o autors), si es consideressin prou interessants per a ser divulgats.
L’eventual divulgació externa d’un treball premiat en qualsevol de les tres modalitats,
haurà de fer constar que ha obtingut el reconeixement del Premi de Recerca Vila
d’Olesa [Any] (amb especificació de la modalitat).

10. RECOLLIDA DELS TREBALLS
Una còpia del treball premiat serà dipositada a l’Arxiu Històric Municipal i una altra a
la Biblioteca Santa Oliva d’Olesa de Montserrat. El Jurat decidirà si es recomana el
dipòsit d’algun altre treball objectivament remarcable.

Els treballs no premiats s’hauran d’anar a recollir a la seu de l’Arxiu a partir del 15 de
juny fins al 30 de juliol. Els treballs que no hagin estat recollits dins aquest període
quedaran dipositats a l’Arxiu Històric Municipal i s’entendrà que s’ha renunciat
definitivament a ser recuperats.

