Amb la convocatòria d’aquest Premi, en dues modalitats (corresponents
als batxillerat Humanístic i Ciències Socials i batxillerat de Ciències i
Tecnologia, l’Institut Nicolau Copèrnic vol potenciar els Treballs de
Recerca realitzats per l’alumnat de batxillerat i projectar-los als
companys de l’Institut, a les famílies, al barri i a la Ciutat.
Participants:

• Hi pot participar l’alumnat de 2n de batxillerat de L’Institut
Nicolau Copèrnic

• Els treballs són presentats pels alumnes, i la Comissió de TdR
seleccionarà tres treballs que destaquin per l’excel·lència i
qualitat.
Premis:
El principal incentiu és el reconeixement, la difusió a la web i revista del
centre i un Premi que serà un val per la compra de material valorat en:

Presentació dels treball
Els treballs es lliuraran en el format següent:

• Una presentació digital que faci visualment entenedor l'objectiu
i conclusions del treball. Aquesta presentació pot ser en
qualsevol programari o plataforma, fora o en línia, o bé un
enregistrament audiovisual on l'autor faci, en un màxim de 6
minuts, una clara presentació del seu treball.

• Un resum del treball en suport digital. Aquest resum, amb un
mínim de 1000 paraules i un màxim de 1300 i cinc imatges,
tindrà la següent estructura general: presentació, plantejament,
desenvolupament, conclusions i crèdits: autoria, tutoria, centre
educatiu i agraïments, si escau.

• Els documents esmentats i la fitxa de participació, s'hauran de
trametre a una carpeta en línia (G-Drive), l'enllaç de la qual es
compartirà en un missatge a la direcció del centre.

• 1r Premi 100€

Lloc i termini de presentació

• 2n premi 80€

La data límit de lliurament de treballs al drive compartit en línia serà el
dia 20 d’abril de 2017 a les 18 hores.

• 3r premi 30 €
La Comissió triarà tres treballs per a ser presentats públicament pels
seus autors.
El fet de participar en aquest certamen pressuposa l’acceptació
d’aquestes bases.

Acte de presentació
L’acte de presentació i lliurament dels premis tindrà lloc el dia 26 d’abril
a les 17:15h dins de l’acte: II Premis Sant Jordi de la Xarxa Educativa
Can Boada.

