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 i
Escoles d’Art de les Terres de l’Ebre, fins a 18 anys.
El cartell es pot elaborar per qualsevol procediment, sempre
que la seva reproducció no presenti dificultats.
El cartell haurà d’adoptar forma vertical, i les mides seran de
297 x 420 mm, DIN A3. El qual es presentarà sobre un suport
rígid sense marc ni vidre i sense signar. En la secretaria del
centre es donarà registre d’entrada quan es presenti.
Als originals ha de figurar de manera ben visible i que ressalti
per la col·locació i la mida de les lletres: XX PREMIS RAMON
CALVO. Organitza Institut de Deltebre/Ajuntament
Deltebre/AMPA. Curs 2021/2022.

de

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 s’haurà d’adjuntar un sobre tancat que amb les
dades personals de l’autor/a (nom i cognoms, NIF/NIE/PASS,
adreça postal, telèfon de contacte, edat, adreça electrònica,
centre on estudia ). El termini de presentació finalitza el
dia 24 de març de 2021.
Caldrà adjuntar o enviar per correu electrònic a l’adreça
e3006964@xtec.cat el corresponent suport digital si el cartell
s’ha elaborat mitjançant un procés informàtic.

PREMI D’INVESTIGACIÓ I RECERCA
Bases:

Es podran presentar treballs de recerca de batxillerat, en dues
modalitats: humanísticsocial i cientificotecnològica. Cada
centre podrà presentar un treball per modalitat. Els
centres amb 4 línies o més de Batxillerat, podran
presentar 2 treballs per modalitat.
Els treballs han de ser inèdits i escrits en qualsevol dels
idiomes del nostre centre (català, castellà, anglès i francès).
La temàtica serà lliure i no hi haurà límit d’extensió.
Els treballs es presentaran digitalment, en un document pdf a
l’adreça e3006964@xtec.cat, amb el nom del treball. En
aquest document no pot aparèixer el nom de l’autor/a.
El centre al qual pertany l’alumne/a participant, haurà
d’enviar un altre correu electrònic, a la mateixa adreça
(e3006964@xtec.cat), amb el títol del treball presentat i les
dades del seu autor/a, (nom i cognoms, NIF/NIE/PASS,
adreça postal, telèfon de contacte, edat, adreça electrònica,
centre on estudia i la modalitat en què participa)
El termini de presentació finalitza el dia 24 de març de
2021.
Es seleccionaran els dos millors treballs de cada modalitat, i
serà l’exposició oral (15-20 minuts), que faran el dia de
l'entrega de premis el 29 d’abril de 2021, la que determinarà
l’ordre dels premis.
En el cas que la situació de la pandèmia actual no permeti un
acte presencial, els i les finalistes enviaran un enregistrament
digital de 10-15 minuts amb la defensa del seu treball, abans
del dimarts 20 d’abril.

El jurat estarà constituït per professorat del centre i, si escau,
per representants de l’Ajuntament i per altres persones
alienes al centre. El premi pot quedar desert.
La participació en aquest premi suposa l’acceptació d’aquestes
bases.
Els premis seran els següents:
Premi de cartell: 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.
Els premis es lliuraran el dia 29 d’abril de 2021 a l’Institut
de Deltebre a les 19.00 hores. Els/les finalistes defensaran el
seu treball davant del tribunal.
Si la situació de la pandèmia, no permet un acte presencial,
l’entrega dels premis es farà telemàtica.

