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Finalitat
1. Estimular als alumnes a l’estudi, a la recerca, a la inicitiva, al desenvolupament de la seva autonomia
i a la feina ben feta.

Modalitats
a) Treballs de recerca dels alumnes de batxillerat.
b) Treballs de Síntesis o de Projecte final dels cicles formatius.

Participació
1. En la modalitat de treball de recerca podran participar els alumnes de l’Escola del Treball que hagin
presentat enguany el treball de recerca com a matèria curricular.
El treball de recerca pot estar emmarcat dins d’una matèria, d’un crèdit o pot ser interdisciplinari.
Es valorarà els procediments de recerca de la informació utilitzats per l’alumne/a, la seva tipologia i 		
la seva idoneïtat amb el que es pretén, així com, l’us adequat i correcte dels recursos de les tecnologies 		
de la informació, de les fonts d’informació i de la capacitat d’extreure’n dades significatives.
La creativitat, la capacitat de variar i aplicar recursos alternatius i d’analitzar les dificultats i entrebancs 		
específics que hagin pogut aparèixer en el desenvolupament del treball.
També es valorarà l’originalitat del treball i la qualitat de l’aportació personal.
Així mateix es tindrà en compte l’estructuració del treball escrit i l’ús adequat de l’expressió escrita,
la capacitat de síntesis i la valoració crítica del propi treball.
A més a més del treball o memòria escrita, si escau, els alumnes podran presentar altres materials
que complementin la memòria, a tall d’exemples: maqueta, construcció mecànica, equip amb el
material o elements que el formen, dibuixos, fotografies o il·lustracions gràfiques, etc.
2. En la modalitat de Treballs de Síntesi o de Projecte final dels cicles formatius, podran participar els
alumnes de l’Escola del Treball, estudiants de formació professional específica que l’hagin de presentar
en aquest curs acadèmic.
A més a més dels principis de l’apartat anterior, es valorarà el treball pulcre i ben fet, que reflecteixi el
nivell d’assoliment dels objectius generals formatius i/o els aspectes de globalització, d’interrrelació i
d’integració dels documents impartits al llarg del cicle.

Presentació
Els escrits hauran de ser lliurats d’acord amb les normes establertes en els respectius projectes
curriculars dels ensenyaments que cursen els alumnes. A manca de més concrecions, aquests hauran
d’estar fets sobre paper de format DIN-A4, i junt amb els altres documents, degudament enquadernats
o dins d’una carpeta.
Obligatòriament hi constaran el nom i cognoms i la data de naixement, curs i especialitat al que
pertany, així com l’adreça i telèfon. Igualment el nom del professorat que l’hagi assessorat.

Selecció
Tots els treballs presentats en aquest curs acadèmic poden ser seleccionats pel professorat, llevat que
algun alumne renunciï de forma expressa.

Assignació dels premis
Pel que fa al batxillerat: Un jurat integrat pel professorat que ha participat en la tutoria dels treballs de
recerca, els caps de departament, la coordinadora de batxillerat i la coordinadora pedagògica
en representació del director, jutjaran els millors treballs.
Per als treballs de síntesi i/o projectes finals de cicles formatius: Un jurat integrat pel professorat
adscrit al corresponent departament de la família professional i un representant del equip directiu en
representació del director.
La direcció del centre establirà un protocol sobre el calendari d’actuació i el procediment a seguir.

Premis
Hi ha dos modalitats que inclou als alumnes del centre. Una els matriculats al batxillerat i l’altra als
cicles formatius de formació professional de grau mitjà i superior.
En el batxillerat s’atorgaran dos primers i dos segons premis, corresponents a cadascuna de les
modalitats de batxillerat que es cursen al centre:
l
l

d’Humanitats i Ciències Socials.
Ciències i Tecnologia.

Respecte a la formació professional, hi haurà per família professional:
l
l

Per als cicles de grau mitjà, un primer i un segon premi.
Per als cicles de grau superior, un primer i un segon premi.

Si els treballs no arriben a tenir la qualitat necessària, podrien quedar deserts tots o part dels premis.
A tots els alumnes que obtinguin un premi se’ls lliurarà un diploma que ho acrediti.

Dotació
Primer premi en batxillerat, en cicles formatius de grau mitjà i superior.........................................100¤
Segon premi en batxillerat, en cicles formatius de grau mitjà i superior.............................................60¤

Lliurament dels premis
Es farà en un acte solemne i en el transcurs de la festa de final de curs, el dia 25 de juny.
Els premis s’han de retirar el mateix dia del lliurament, en el cas que un alumne no pogués assistir-hi,
haurà de delegar a una altra persona degudament autoritzada. De no ser així, els premis quedaran
anul·lats i sense efecte.
L’AMPA es reserva el dret de fer una exposició dels treballs premiats. Un cop finalitzada l’exposició, els
treballs es retornaran als alumnes.
L’AMPA agrairà la col·laboració dels professors que han col·laborat en la realització dels treballs premiats.

Informació addicional
Tant per als dubtes que puguin sorgir sobre la interpretació del present reglament, i per a d’altres
qüestions que es puguin derivar de la present convocatòria, la Junta Rectora de l’AMPA té l’última
decisió.
Per a totes les consultes i aclariments que calguin, la Junta de l’AMPA es reuneix el primer dimecres de
cada mes (excepte festius), de 7 a 9 de la tarda, a la seu de l’AMPA.
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