
 

El CQC crea el premi TREBALLS DE RECERCA 
de Batxillerat en Química. 

 

BASES 
El premi CQC TREBALLS DE RECERCA als millors Treballs de Recerca (TR) del Batxillerat vol 
fomentar i valorar la recerca en química entre els estudiants de 2n de Batxillerat i el seu professorat. 
S’atorgarà als autors/es dels tres millors TR de Batxillerat en química presentat en un centre d’ensenyament 
secundari dels territoris de parla catalana i desenvolupat al llarg dels cursos escolars 2019-2020 i 2020-2021.  

Quins treballs es poden presentar? 

x Els TR dels cursos 2019-2020 i 2020-2021, redactats en català 
x Els treballs hauran de tenir una part de recerca en ciències químiques 
x Cada centre podrà presentar un màxim de tres treballs  

Quin alumnat el pot presentar? 

x L'alumnat que durant els cursos 2019-2020 o 2020-2021 hagin realitzat i presentat el seu TR de 
Batxillerat en un centre educatiu de Catalunya  

x Per a la Inscripció cal omplir la sol·licitud que trobareu al final de les bases  
x Els alumnes participants hauran de ser avalats pel tutor/a del TR 

Què cal fer per  presentar-los i a on? 

x Els participants han de lliurar la memòria del TR en format electrònic, en un únic fitxer en format 
PDF, que no superi ni els 15 Mb ni les 100 pàgines  

x En la primera pàgina hi ha d’anar: El títol del treball, el nom i cognom dels autors, el nom del centre 
i del tutor i un resum d'un màxim de 250 paraules amb 3-5 paraules clau 

x Les sol·licituds i les memòries cal enviar-les als correus: jmfernandeznovell@ub.edu o 
quimics@quimics.cat Posant com a tema: Premi Treball de Síntesi ESO 

Fins quan es poden presentar? 

x Es poden presentar les sol·licituds per el premi fins el 10 de juliol de 2021 
x El nom dels guanyadors/es es farà públic durant la l'entrega de Premis a Expoquimia 2021 

Composició del jurat? 

x El formen, els membres de la Secció d’Ensenyament del CQC junt amb la Comissió de Professorat 
Externa que sortirà publicat al web del CQC   

x El jurat seleccionarà 10 treballs (el nom dels quals es penjarà en el web del CQC) i d'aquests 
s'escolliran els tres guanyadors 

x La decisió del jurat serà inapel·lable 



 

Quins són els criteris de valoració 

El jurat avaluarà els TR tenint en compte, entre d'altres, els criteris següents: 

x L’originalitat, l’adequació de les tècniques emprades al llarg del treball  
x El seu rigor científic i la metodologia emprada 
x El disseny experimental, els procediments i la seguretat de la part experimental (si n'hi ha) 
x El rigor bibliogràfic i la citació de les fonts consultades 
x La qualitat lingüística i la presentació de la memòria 

Quins són els premis? 

x Es lliurarà un diploma a tots els participants, tutors i centres 
x Es lliurarà un diploma en paper als deu seleccionats 
x Es lliurarà un diploma als tres guanyadors/es 
x Els tres treballs guanyadors, alumnat i tutors, es podran presentar i tindran la participació gratuïta  

a les 10esJEQC  
x Es publicarà un resum dels treballs guanyadors en un número especial de la revista NPQ 
x Es lliurarà material de laboratori i llibres de química pels centres dels guanyadors/es 


