
 
 

XVIII Premi Fundació Escoles Garbí de Treball de Recerca  

Promoció de batxillerat 2021/2023 

La Fundació Escoles Garbí organitza la dissetena edició del Premi de treballs de recerca 
realitzats pels alumnes de Batxillerat de les Escoles Garbí Pere Vergés. 

Creiem que és molt enriquidor el fet de culminar el procés del treball iniciat a primer de 
Batxillerat (i fruit d’una programació de tota l’escolarització), aportant-hi la doble 
satisfacció personal i intel·lectual de defensar la investigació davant pares, amics, 
familiars i professors, i representar la seva promoció a l’acte de graduació dins un 
protocol acadèmic, a la frontera dels estudis universitaris.  

Bases per a la participació 

1. S’hi poden presentar tots els treballs de recerca que compleixin els requisits següents:  

a. Treball realitzat a l’Escola Garbí Pere Vergés (Esplugues i Badalona) durant el 
període 2021/2023.  

b. Tenir una nota global de 9 o 10.  

2. Els treballs han d’estar dins dels paràmetres establerts a les programacions pel que fa 
a l’extensió, format, nombre d’investigadors i tot el que se’n pugui derivar.  

3. Llengua: totes les impartides als centres (català, castellà, anglès, francès o alemany).  

4. El jurat estarà format per professors de la secció de Secundària i Batxillerat, coordinats 
per la responsable de l’Àmbit de Recerca i Selecció d’Informació, tot establint els criteris 
de qualificació en funció del treballs presentats. Atorgarà els premis als millors treballs, 
un per a cada centre. El seu veredicte serà inapel·lable. Davant de qualsevol imprevist, 
el jurat determinarà la solució més oportuna.  

5. El treball pot haver estat premiat a una altra convocatòria externa.  

6. En la valoració dels treballs es tindrà en compte:  

a. L’enfocament del tema i la correspondència entre el plantejament inicial, els 
objectius i les conclusions.  

b. La idoneïtat de les fonts d’informació, la capacitat d’extreure’n dades i de 
relacionar-les de forma adequada amb els objectius de la recerca, a més del rigor 
en el tractament de les referències bibliogràfiques  

c. La capacitat de síntesi i la valoració crítica.  

d. La creativitat i l’originalitat del treball.  

e. L’estructura i la presentació del treball i l’ús adequat de la llengua.  

 



 
7. Els resultats es faran públics al XIX Congrés de Treball de Recerca, que tindrà lloc el 25 
de gener de 2023. Els guanyadors del XVIII Premi Fundació Escoles Garbí de Treball de 
Recerca estaran entre els alumnes que defensaran la seva investigació davant els 
assistents de primer de batxillerat al Congrés. Això suposa la preparació d’una 
presentació de 15 minuts, amb suport audiovisual, per defensar el treball davant el 
públic assistent. Aquesta presentació s’ha d’enviar a la responsable de l’Àmbit de 
Recerca i Selecció d’Informació cinc dies abans de la seva defensa pública, segons el 
protocol establert. El director del Treball de Recerca és el responsable de la presentació 
de l’alumne premiat i de la seva recerca.  

8. La dotació econòmica serà de 500 euros. El lliurament del Premi es farà a l’Acte de 
Graduació.  

9. Els treballs guanyadors, els finalistes i tots aquells que, a criteri del jurat, responguin 
als criteris establerts, seran presentats a l’Acte de Graduació de Juny de 2023 en un 
muntatge audiovisual.  

10. La concessió del premi implica l’acceptació de les bases.  

 

Escoles Garbí, 25 de novembre de 2022. 


