VIII Premi Montse Solà

6.

PER A JOVES NATURALISTES
Bases:
1. Qui sʼhi pot presentar?
Poden prendre part en aquest concurs tots aquells/es joves que siguin
estudiants d’algun centre d’ensenyament secundari de la ciutat de
Mataró i rodalies. Els treballs es poden fer individualment o amb
equip.

Els treballs que no siguin premiats es retornaran als seus autors, els
quals hauran de passar-los a recollir, en el termini d’un mes a partir
del dia del lliurament de premis, en el mateix centre.
7.

Jurat

El jurat estarà format per:

2. Categories
Hi haurà dues categories:
1a) Alumnes d’ESO

- Un membre del departament de ciències naturals de l’Institut Damià
Campeny.
- Un professor de ciències naturals d’un altre centre de secundària de
la ciutat.

2a) Alumnes de secundària post obligatòria
(Batxillerat o Cicles formatius de grau mitjà).

- Un representant de la delegació de l’Institut Català d’Història Natural
(ICHN).

3. Temàtica
Els treballs han de ser preferentment estudis o propostes per a una
millora de la qualitat de vida a la ciutat o petites investigacions sobre
el medi natural a zones del Maresme o properes. També poden ser
sobre qualsevol àmbit de ciències naturals: Biologia, Genètica,
Geologia, etc.
4. Presentació
Els treballs es presentaran per escrit en DIN-A4 o suport digital (format
pdf ) i tindran una extensió d’entre 10 i 40 fulls. Acompa-nyant el
dossier, es pot presentar el material fotogràfic,
audiovisual o de camp que es consideri convenient. Es poden
presentar en format paper presencialment a l’institut o bé, si es
presenta digitalment, cal enviar-lo a la següent adreça:
premimontsesola@idc.cat

Relació de premiats

La relació dels treballs premiats sortirà a la publicació que es fa de les
Jornades Científiques de Mataró. Els primers premis es penjaran a la
web de la delegació del ICHN “ Serralada Litoral Central ”.

- Un representant de la comissió organitzadora.
- Un professor/a universitari/a.
El jurat atorgarà tres premis a la categoria A i dos a la B, sempre que els
autors compleixin els requisits exigits i que els treballs presentats tinguin
la qualitat que els faci mereixedors de la distinció. La decisió del jurat
serà inapel·lable.
8.

Els premis consistiran en:

CATEGORIA A:
- 1r Premi: una bicicleta de muntanya i 150 e.
- 2n Premi: un equip de muntanya i 100 e.

Els treballs s’escriuran en llengua catalana.

- 3r Premi: un lot de llibres i 75 e.

S’haurà de presentar sense nom i amb un sobre tancat que portarà
el mateix títol que el treball, i dins del qual figurarà el nom, edat,
adreça i telèfon de l’autor o autors, així com el curs i l’escola on
estudia.

CATEGORIA B:

5. Data de lliurament
Els treballs s’hauran de lliurar del 7 al 10 d’abril de 2015.

- 1r Premi: un viatge per a dues persones i 175 e.
- 2n Premi: un lot de llibres i 140 e.
9.

El lliurament dels premis es farà el 20 d’abril del 2015 a la Sala d’Actes
de la Fundació Iluro.

