CONVOCATÒRIA PREMIS “BATEC JOVE” RECERCA VILA
D’OLESA 2019
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, amb la col·laboració d’OlesaAteneu, dins el marc
dels Premis de Recerca Vila d’Olesa 2019, patrocinats per l’empresa Kao Corporation,
convoca el 24è 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.
Admissió de treballs
Es poden presentar a aquesta convocatòria Treballs de recerca i Projectes
corresponents al curs acadèmic 2018-2019.
Jurat Premi “Batec Jove”
Dra. Pilar Puimedon (alcaldessa), llic. Xavier Rota (regidor de cultura), llic. Begoña
Triguero (secretària accidental), llic. Antoni Cambra (KAO Corporation); i els vocals Dr.
Adolf Cortel, Dra. Mònica Figueras, Dra. Rosario Pastor, Dra. Maite Quiles, Dr. Josep
Temporal i Dr. Jordi Voltas.
Presentació dels treballs
El termini de lliurament dels treballs finalitzarà el dia 6 de maig de 2019 a les 14.00 h.
La documentació, la còpia impresa del treball i el llapis de memòria USB,
conjuntament, s’han de presentar personalment o bé enviar-los per correu postal a:
Ajuntament d’Olesa de Montserrat
Oficina d’Atenció Ciutadana
«24è Premi Batec Jove. Premis de Recerca Vila d’Olesa 2019»
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
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 prèvia al veredicte.
L’entrega del 24è Premi Batec Jove formarà part de l’acte de lliurament dels Premis de
Recerca Vila d’Olesa 2019, que tindrà lloc el dia 7 de juny de 2019 en un acte públic al
Saló de Plens de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a les 19.00 h.
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