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El Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, com a 
institució dedicada a la salvaguarda, protecció, 
recerca i difusió del patrimoni arquitectònic, històric i 
cultural de la comarca convoca el Premi Humanitats 
Joaquim Palmada i Teixidor per a treballs de recerca 
de batxillerat, amb l'objectiu d'estimular l'interès pels 
temes humanístics entre els estudiants dels instituts 
de batxillerat del Pla de l'Estany. 

LES BASES

CENTRE D’ESTVDIS COMARCALS: BANYOLES

1. Hi poden optar tots els/les estudiants de batxillerat 
del Pla de l'Estany. 

2. Els treballs han de versar sobre la temàtica d'humani-
tats, en tots els seus àmbits (ciències socials, geografia, 
història, filologia, filosofia, literatura, història de l'art, etc.).

3. Cada centre de secundària pot presentar un màxim 
de quatre treballs. Han de ser obres originals i en 
cadascun hi ha de constar el vistiplau de la direcció. 

4. Tots els treballs s’han de presentar durant el curs 
2018-2019. 

5. Per participar en el premi, cal que tots les persones 
participants omplin i enviïn el formulari d'inscripció 
(accessible des de www.cecbanyoles.cat) juntament 
amb el treball abans del dilluns 25 de març de 2019

6. A la primera pàgina del treball, hi ha de constar, 
únicament, el títol.

7. Els treballs han d’anar acompanyats d’una sinopsi o 
un resum d’un full com a màxim, en què s’han d’exposar 
els objectius, el contingut i la metodologia emprada en la 
seva elaboració. 

8. S'atorgarà un únic premi, que consisteix en un val per 
valor de 500 euros per adquirir llibres, música, material 
educatiu o informàtic. Aquest import s’ha de distribuir 
de la manera següent: 300 euros per a l’autor o autors 
del treball i 200 euros per al centre de secundària on 
s’ha dut a terme el treball. El premi podrà declarar-se 
desert. 

9. El jurat estarà constituït per quatre membres del 
Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, designats per 
la Junta del CECB, i una persona representant de 
cadascun dels centres de secundària de la comarca 
que imparteixen el batxillerat, designada per la direcció 
del centre. El secretari de la Junta del CECB, que tindrà 
veu però no vot, farà també de secretari del jurat.

10. L'acte de lliurament de premis es farà a la sala 
d'actes del Museu Darder, el divendres 31 de maig de 
2019, a les 19.00 hores. 

11. El jurat haurà d’escollir els tres finalistes, que hauran 
de fer la presentació oral dels seus treballs el mateix dia 
del lliurament de premis a la sala d'actes del Museu 
Darder. Un cop acabades les presentacions orals, el 
jurat, amb prèvia deliberació, haurà de d’escollir-ne el 
guanyador. 

12. El Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles es reser-
va el dret de publicar, a la seva pàgina web, els treballs 
guanyadors.

13. En la valoració dels treballs presentats, el jurat tindrà 
en compte els aspectes següents:

• Els treballs amb temàtiques relacionades amb la 
realitat local i comarcal. 
• L’originalitat del treball de recerca i el plantejament 
dels objectius.
• El rigor i tractament científics en el desenvolupa-
ment del treball de recerca i la capacitat de síntesi, 
especialment en les conclusions.
• L’originalitat de la metodologia utilitzada, la seva 
adequació als objectius plantejats i als continguts 
presentats, i l'estructuració del treball de recerca.
• L'originalitat de les fonts emprades en el treball de 
recerca i l'ús adequat d'aquestes fonts.
• La presentació, tant oral com escrita, del treball de 
recerca, el seu caràcter innovador i la correcció i 
idoneïtat del llenguatge utilitzat.

14. La presentació dels originals comporta l'acceptació 
íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que 
se'n deriven. El jurat resoldrà, segons el seu criteri lliure, 
altres possibles qüestions que no s’hi hagin previst.


