La parròquia de Sant Andreu de Palomar des del carrer Malats.
Cuyàs /Fons Família Vinyes-Roig.

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DEL

21è PREMI JUVENIL
MARTÍ POUS I SERRA
El Centre d’Estudis Ignasi Iglésias (CEII) amb la col·laboració
d’Òmnium Sant Andreu col retre permanent homenatge a la
memòria d’en Martí Pous i Serra, qui va ser el seu primer president
i preuada personalitat de Sant Andreu de Palomar. En Martí Pous i
Serra es va distingir sempre per la voluntat de divulgar el passat de
Sant Andreu i del Pla de Barcelona i d’animar els joves a continuar
la tasca de recerca a l’entorn de la nostra cultura i la nostra
història. Per aquest motiu, el CEII, amb la intenció de fomentar
la creativitat i l’esperit científic de recerca dels alumnes de 2n de
Batxillerat, convoca el 21è Premi Juvenil Martí Pous i Serra, que
s’atorga anualment, d’acord amb les bases següents:

Ho organitza

Hi col·labora
CENTRE D’ESTUDIS IGNASI IGLÉSIAS · Ignasi Iglésias, 33 baixos
Tel. 93 346 39 90 (dimarts de 18h a 20h) o al 619 727 084
ceii.santandreu@gmail.com

6.	El CEII premiarà un únic treball dels presentats

amb la quantitat de 300 Euros i la publicació, total o
abreujada, del treball en qualsevol del mitjans digitals del CEII (revista digital Forat del Vent i web). El
destinatari del premi serà el/la alumne/a autor del
treball. Cas que el Jurat consideri que cap treball té
mèrits suficients per rebre el Premi Martí Pous, es
podrà concedir un màxim de dos accèssits, a criteri
del Jurat, en funció dels aspectes que figuren en la
base 9ª. Aquests dos accèssits seran premiats amb
150 Euros i una publicació abreujada en qualsevol
dels mitjans digitals del CEII.
	Els premis estan subjectes a les retencions fiscals
que determini la legislació vigent

21è PREMI JUVENIL

MARTÍ POUS I SERRA

BASES

7. L’autor o autora del treball premiat, el Centre Educatiu al qual pertany l’alumne o alumna i el tutor o tutora del treball rebran un Diploma de reconeixement
atorgat pel CEII.

8.	El Premi es podrà declarar desert si el Jurat considera
que cap dels treballs presentats no assoleix la qualitat
suficient, segons el que s’indica a la base 9ª.

1.	Pot participar-hi tot l’alumnat que cursa 2n de Batxillerat. Les obres que es presentin han de ser fruit del
treball de recerca individual o en grup que els estudiants realitzen al Batxillerat el curs 2021-2022.

9. El CEII designarà un Jurat que estarà format per per-

2.	La temàtica dels treballs presentats a aquest Pre-

mi haurà de centrar-se obligatòriament en l’àmbit
de les Humanitats i de les Ciències Socials sobre el
territori de Sant Andreu de Palomar i/o de la ciutat
de Barcelona.

3.	Els treballs seran lliurats al CEII des del dia 28 de
febrer al 25 de març de 2022, tot seguint tres vies
possibles:
a) Per iniciativa individual dels o les alumnes/a

autors o autores.
b) A proposta dels Centres Educatius on cursen
2n de Batxillerat.

4. Documentació que cal presentar:
a) Treball de recerca en un sol fitxer i en format PDF.
b) Fitxa resum del contingut del treball en format

PDF amb una extensió màxima d’una pàgina DINA
4 segons model adjunt1.
c) Fitxa de participació en format PDF on constaran
les dades de contacte del centre educatiu, l’alumnat i el professorat que ha tutoritzat la recerca
segons model adjunt.
d) Aquesta documentació s’ha de lliurar a l’adreça
electrònica del CEII dins de les dates que consten
a la base 3: ceii.santandreu@gmail.com

5. Els treballs es presentaran en llengua catalana.

Ho organitza

sonalitats relacionades amb el món universitari i/o de
l’ensenyament i per membres del CEII. En la concessió
del premi per part del Jurat es tindran en compte els
següents aspectes:
• El tema triat i la seva originalitat
• La metodologia i el rigor emprats en la recerca
• La utilització, consulta i interpretació de fonts primàries orals o escrites
• La qualitat lingüística i la presentació formal
• L’adequació dels objectius proposats als mitjans
que disposen els autors
• La seva interdisciplinarietat entre camps diferents
de coneixement.
• La profunditat i significació dels resultats obtinguts amb la recerca.

10. La publicació del veredicte i el lliurament de premis

tindran lloc en un acte públic previst per l’abril de
2022, la data, hora i lloc del qual serà anunciat amb
l’antelació suficient.

11. El veredicte del Jurat serà inapel.lable.
12.	En cas de ser publicat o difós el treball premiat en
altres mitjans aliens als del CEII, caldrà que hi consti que ha estat objecte del 21è Premi Juvenil Martí
Pous i Serra.

13.	La presentació de treballs a aquesta convocatòria
pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

Sant Andreu de Palomar, gener de 2022.

Hi col·labora
1. A
 questes bases i les fitxes de resum i participació al 20è Premi
Juvenil M. Pous les trobareu també al Web del CEII:
https://ceiisantandreu.cat/

