Premi Ramon Calvo

PREMI DE CARTELLS
Bases:
• Els/les concursants realitzaran un cartell que representi l’esperit del
premi, relacionat amb la creació literària i la investigació.
• Hi podran participar tots els/les alumnes dels instituts de les Terres
de l’Ebre i Escoles d’Art de Catalunya fins a 18 anys .
• El cartell haurà d’adoptar forma vertical, i les mides seran 29,7 x 42,
Din A3.
• Els originals es presentaran sobre un suport rígid sense marc ni vidre
i sense signar.
• El cartell es pot elaborar per qualsevol procediment, sempre que la
seva reproducció no presenti dificultats.
• Als originals ha de figurar de manera ben visible i que ressalti per la
col·locació i la mida de les lletres: XV PREMI RAMON CALVO.
Organitza Institut de Deltebre. Curs 2016/2017.

• El disseny premiat serà propietat exclusiva de l’Institut de Deltebre i
serà utilitzat per a l’anunci de la convocatòria de l’any següent.
• El jurat no només tindrà en compte la qualitat artística, sinó també la
seva expressivitat i la idoneïtat com a cartell anunciador del premi. Si
el jurat ho considera oportú, el premi podrà quedar desert.
• Es presentarà amb un lema que figurarà a la part de darrere del
cartell i al sobre tancat que s’adjuntarà amb les dades personals de
l’autor/a (nom, adreça, NIF, edat, centre on estudia i població a la
qual pertany). El termini de presentació finalitza 11 de març de
2016.
• Caldrà adjuntar-hi el CD corresponent si el cartell s’ha elaborat

mitjançant un procés informàtic.

Premi Ramon Calvo

PREMI D’INVESTIGACIÓ I RECERCA
Bases:
• Es podran presentar treballs de recerca de batxillerat, en dues
modalitats: humanisticosocial i cientificotecnològica. Cada alumne/a
decidirà en quina modalitat participarà.
• Els treballs han de ser inèdits i mecanografiats en català. Es
presentarà un original i una còpia a doble cara, sense signar.
•

La temàtica serà lliure i no hi haurà límit d’extensió.
Els premis de recerca de batxillerat es presentaran amb el títol

corresponent que figurarà a la portada i al sobre tancat que s’adjuntarà
amb les dades personals de l’autor/a (nom, adreça, telèfon, NIF, edat,
correu electrònic, institut on estudia i població a la qual pertany i la
modalitat en què participa).
1. Els premis s’adrecen a estudiants de batxillerat i cicles formatius de
les Terres de l’Ebre.
2. Els treballs es presentaran o enviaran a l’Institut de Deltebre,
avinguda Catalunya, 19, 43580 Deltebre, telèfon 977489123.
3. Per cada lliurament s’expedirà un rebut, en el resguard del qual
constarà el número d’ordre, la data de recepció i el tema o títol del
treball.
4. El termini de presentació finalitza el dia 11 de març de 2016.
5. Els treballs seleccionats s’hauran d’exposar oralment per tal de
decidir l’ordre dels premis.
6. El jurat estarà constituït per professorat del centre, representants de
l’Ajuntament i s’escau, per altres persones alienes al centre. El premi
pot quedar desert.
7. La participació en aquest premi suposa l’acceptació d’aquestes
bases.

8. Els premis seran el següents:
• Premi de cartells: 200 €.
• Quatre premis de recerca:
Dos de la modalitat cientificotècnica, dotats amb 400 € el primer
premi i 300 € el segon.
Dos de la modalitat humanisticosocial, dotats amb 400 € el
primer premi i 300 € el segon.
9. Els premis es lliuraran el dia 28 d’abril a l’Institut de Deltebre a les
20 h. Els/les finalistes defensaran el seu treball davant del tribunal.
10. Els treballs no premiats podran ser retirats pels autors i per les

autores o per les persones degudament autoritzades, amb el rebut
corresponent, durant la setmana següent al lliurament dels premis; en
cas contrari, es considerarà que els autors i les autores renuncien als
treballs.
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