IV PREMI “EDUCACIÓ I ADOLESCÈNCIA”
A TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT,
TREBALLS FI DE GRAU I TREBALLS FI DE MÀSTER
Càtedra Educació i Adolescència Abel Martínez Oliva

OBJECTE
El premi Càtedra d’Educació i Adolescència té com a finalitat reconèixer
l’excel·lència de Treballs de Recerca de Batxillerat (TDR), els Treballs Final de Grau
(TFG) i Treballs de Final de Màster (TFM). Els treballs han d’estar orientats a les
senyes d’identitat de la Càtedra (aplicabilitat a la recerca, veu de
l’adolescència, pràctiques basades en evidències científiques, educació formal i
educació no formal) i dedicats a alguna de les temàtiques prioritàries
(convivència en els centres educatius, promoció de la salut, adolescència i
família, Tecnologies de la Informació i de la Comunicació).
El premi vol fomentar vocacions pedagògiques i reconèixer els treballs dels
estudiants que comportin una millora de la pràctica educativa en l’etapa
adolescent.

REQUISITS DELS CANDIDATS
Podran ser candidats/ates al premi els estudiants que hagin superat el TDR, TFG o
TFM durant el curs acadèmic 2019/2020 en algun centre o Universitat catalana i
amb una nota mínima d’excel·lent.
Es valorarà el caràcter creatiu dels treballs, la seva originalitat a l’hora d’abordar
les temàtiques proposades amb les senyes d’identitat de la Càtedra, la capacitat
crítica i d’argumentació i, sobretot, la capacitat divulgativa i d’impacte social.

La presentació d’un treball al premi de la Càtedra porta implícita l’acceptació
íntegra de totes les bases del concurs.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
Per a la presentació de les candidatures caldrà omplir la sol·licitud de participació
a la convocatòria: formulari annex o pàgina web del premi:
http://www.educacioiadolescencia.udl.cat/ca/formacio
Caldrà enviar la sol·licitud de participació, adjuntar una còpia compulsada de
l’expedient acadèmic on consti la nota del TDR, TFG o TFM i el treball en format
PDF a la següent adreça: educacioiadolescencia@udl.cat

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
El termini de presentació s’obrirà l’1 d’agost del 2020 i es tancarà el 30 de
novembre del 2020.

JURAT
El jurat estarà format per la directora i els membres de l’equip de treball de la
Càtedra. En cas d'incompatibilitat de qualsevol membre del jurat amb algun dels
treballs presentats per haver actuat com a tutor o director dels mateixos, es
procedirà a la seva substitució per un altre expert de reconegut prestigi.

PREMI
S’atorgaran tres premis: un pel treball de recerca de batxillerat (TDR), un pel
treball de final de grau (TFG) i l’altre pel treball de final de màster (TFM).
Els treballs premiats rebran un certificat de reconeixement i tindran l'oportunitat de
ser difosos a través de les accions de transferència realitzades per la Càtedra.
La dotació econòmica del TDR premiat serà de 500€, el TFG rebrà una dotació de
1.000€ i el TFM una dotació de 1.500€.

ATORGAMENT DEL PREMI
La resolució del jurat es farà pública i es comunicarà a tots els concursants durant
el primer semestre de 2021. El lliurament del premi es farà en un acte públic
organitzat per la Càtedra.

ORGANITZA
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