Podran concórrer a aquests premis els treballs
de recerca realitzats per estudiants de batxillerat durant el curs 2021-2022.
Els treballs presentats al Premi Albert Compte
tindran una temàtica relacionada amb la
Geografia, la Història i l’Art, i, de manera
general, sobre les ciències socials, de l’àmbit
empordanès.
Els treballs presentats al Premi Josep Maria
Álvarez han de tractar temes relacionats amb
la natura i el medi ambient de l’Empordà o de
qualsevol altre indret del planeta. Es valorarà
l’aportació de l’alumne per millorar l’estat
ambiental del nostre planeta en qualsevol dels
seus àmbits: conservació del patrimoni natural
(espècies i hàbitats), gestió dels residus, gestió
de l’aigua, consum responsable, agricultura
ecològica, mobilitat sostenible, energies
renovables, arquitectura bioclimàtica,
decreixement econòmic, etc.
Els treballs presentats al Premi Fàtima Bosch
tindran una temàtica relacionada amb les
Ciències, entre aquestes la Química, la Física i
la Biologia, d’acord amb els continguts curriculars que es defineixen a Batxillerat. Es valorarà
l’originalitat d’enfoc.
En cada convocatòria en sortirà un primer
premi i dos accèsits. Als primers se’ls concedirà
un import de 350 € i 150 € per cadascun dels
accèssits.
Per a més informació cal adreçar-se als correus
electrònics: info@iee.cat, iaeden@iaeden.cat;
info@acdic.cat

Els treballs tindran una extensió màxima de 100 folis DIN A4, al marge dels complements gràfics i els
apèndixs documentals. Tots els treballs han de ser redactats en llengua catalana.
Els alumnes interessats a participar en els premis hauran d’enviar un correu electrònic, segons la categoria
en què es vulguin presentar, a:
Premis Albert Compte: info@iee.cat
Premis Josep Maria Álvarez: iaeden@iaeden.cat
Premis Fàtima Bosch: info@acdic.cat
En el correu s’hauran d’adjuntar:
1. El treball en format PDF (màxim 10 MB). Ni a la portada del treball ni a l’interior hi poden haver signes
identificatius, només el títol i un pseudònim
2. Un arxiu Word amb les dades identificatives de l’autor: nom i cognoms, dades de contacte (telèfon i
email), nom del tutor/a del treball i centre d’ensenyament.
El termini de presentació dels treballs s'acabarà el 18 de març del 2022 a les 24:00h.
El jurat estarà format per especialistes de les diferents matèries, docents i representants de l’Ajuntament
de Figueres. El jurat pot deixar un premi desert si així ho estimés oportú.
El veredicte del jurat es donarà a conèixer el 22 d'abril en un acte ajustat a les circumstàncies sanitàries
actuals. Es convocarà els participants i finalistes mitjançant correu electrònic.
La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases per part dels concursants, així com
del corresponent veredicte del jurat, que serà inapel·lable.
Els primers premis hauran de presentar una síntesi del seu treball abans del 10 de juny, per ser publicats als Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, amb una extensió màxima de 15 folis DIN A4 i segons
les normes de presentació de la revista: https://iee.cat/wp-content/uploads/2021/02/Normes_Annals.pdf

