Premi
Es concedirà un premi per valor de 200€.

Jurat
El jurat del premi estarà format per un professor/a d’Institut, la dinamitzadora cultural de
l’Ajuntament i una persona experta en el camp
de la literatura, pedagogia i/o educació.
El veredicte del premi es farà públic en el transcurs de l’acte de lliurament que se celebrarà el
mes de juliol del 2022 a l’Ajuntament. La data
s’anunciarà al web municipal.
Treballs presentats
L’original del treball que hagi estat premiat
quedarà en poder de l’Ajuntament.

Podeu consultar les bases al BOP núm. 20 de l’1 de febrer de 2021. Número d’edicte 450. Bases específiques reguladores d’una beca.
Regidoria d’Aspectes Socials i Educació de l’Ajuntament de Viladamat.

2A EDICIÓ
BECA PER A TREBALLS DE RECERCA
DE BATXILLERAT I
CICLES FORMATIUS
Ajuntament de Viladamat

Requisits


Escrits en llengua catalana.



Han de tractar sobre temes relacionats amb el poble de Viladamat.



Format i extensió lliure, complint els criteris del centre educatiu.



S’han de presentar 2 còpies: en paper i digital on hi figuri el títol del
treball i aniran signades amb un pseudònim.





S’acompanyarà d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi constarà
treball i el pseudònim i a l’interior hi haurà les dades bàsiques de
contacte de l’autor o autora, nom i cognoms, fotocopia del DNI,
adreça actual, adreça electrònica si s’escau, telèfon fix i mòbil, curs,
centre d’ensenyament on estudia i la del professor o professora que
hagi tutoritzat el treball.
Breu resum del treball d’entre 10 i 15 línies.

Presentació dels treballs
Els treballs es presentaran a l’oficina de l’Ajuntament de Viladamat, a
l’atenció de la regidoria d’Aspectes Socials i Educació.

Data límit de presentació: 15-06-2022.

Objecte


L’objecte d’aquestes bases específiques és la regulació del procediment de concessió d’un premi econòmic per al concurs de treballs de recerca de batxillerat i de mòduls de projectes de cicles
formatius.



Es podran presentar tots els treballs fets per estudiants empadronats a Viladamat durant el curs 2021-2022.

