XXII
2021 MOLLET DEL VALLÈS

Premi Juvenil
Vicenç Plantada

Ajuntament de Mollet del Vallès

El Centre d’Estudis Molletans (CEM),
amb la finalitat d’estimular la
producció d’articles de divulgació
sobre Mollet del Vallès i el Baix
Vallès, basats en els treballs de
recerca de Batxillerat, convoca el
Premi Juvenil Vicenç Plantada, que
s’atorga anualment, amb les
bases que trobareu a continuació.

Foto: Festa Major, de Vicenç Català Díez, guanyador del primer premi del XXVI Concurs de Fotografia de Sant Vicenç, 2021.

B L'alumnat que hi participi ha de presentar un article de divulgació, que tindrà les
característiques següents:
• Estarà basat en el treball de recerca de batxillerat.
• Podrà tractar sobre qualsevol àrea de coneixement (ciències naturals, socials,
econòmiques, jurídiques, etc.) sempre i quan tingui una relació directa amb
Mollet del Vallès o el Baix Vallès.
• Tindrà l'estructura i el to propis d'un article científic de divulgació i es desenvoluparà i estructurarà de la manera següent:
- Títol i nom dels autors
- Resum, d’entre 50 i 150 paraules, on s’indicarà l’abast, el contingut, la
metodologia, els resultats i les conclusions principals.
- Paraules clau (màxim 10), que permetin caracteritzar el contingut de l’article.
- Introducció, sota aquest mateix títol, on s’exposarà el motiu pel qual s’ha fet el
treball, els aspectes que intenta resoldre o millorar, l’interès que suscita la
recerca, els treballs fets prèviament sobre el tema, l’estructura de l’article, etc.
- A continuació es desenvoluparà el cos de l’article, estructurat, si escau, en
capítols i subcapítols.
- Conclusions, sota aquest mateix títol, on s’exposarà un resum dels resultats
obtinguts, així com les idees a les quals s’ha arribat amb la recerca i quines
poden ser les perspectives de futur en relació a l’objecte d’estudi exposat.
- Bibliografia
• El text total tindrà una extensió d’entre 10.000 i 40.000 caràcters amb espais
inclosos. A més a més, pot incloure taules, gràfics i imatges.
C A causa de la pandèmia, la documentació s’enviarà per correu electrònic, sense la
necessitat de presentar còpies impreses al registre general de l’Ajuntament.
D Per participar s’enviarà un correu electrònic a l’adreça cem@molletvalles.cat amb el
títol “Participació XXII Premi Juvenil Vicenç Plantada” amb dos fitxers adjunts en
format pdf o text editable:
• Un fitxer amb la sol·licitud de participació, que tindrà l'estructura i la informació següents:
- Encapçalament: "Sol·licitud de participació al XXII Premi Juvenil Vicenç Plantada"
- Títol i subtítol, si s'escau, de l'article de divulgació
- Dades del centre educatiu: nom, adreça postal (carrer, codi postal i població),
telèfon i adreça electrònica
- Nom i cognoms del tutor o de la tutora

- Dades completes de tot l'alumnat que signa el treball: nom i cognoms, DNI, adreça
postal (carrer, codi postal i població), telèfon fix o mòbil i adreça electrònica
• Un fitxer amb l’article de divulgació.
E El CEM respondrà de la recepció dels treballs en un termini màxim de 48 hores. Els
participants guardaran aquest correu electrònic com a comprovant de participació.
F El termini d’enviament dels treballs finalitza el dilluns 24 de maig de 2021, inclòs.
G El CEM premiarà només un article, independentment de la modalitat de batxillerat, amb la quantitat de 350 € i la possibilitat, a consideració del jurat, de la
publicació a la revista Notes. El destinatari final del premi serà l'alumnat. Així
mateix es podran concedir accèssits que consistiran en la publicació a Notes o bé
a qualsevol altra línia editorial del CEM o l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
H El jurat del Premi estarà format per membres del CEM i professors dels centres
educatius molletans que imparteixen batxillerat.
I El jurat valorarà els aspectes següents:
• El tema proposat i la seva originalitat
• L'aportació d'informació inèdita
• La qualitat lingüística i periodística
• L'estructuració i la presentació
• La metodologia i el rigor emprats
• L'interès general, social, històric o científic que pugui suscitar la publicació
de l'article
J El veredicte del jurat serà inapel·lable i el Premi es podrà declarar desert.
K El veredicte i el lliurament del Premi es faran públics durant el mes de juny de 2021.
Oportunament, s'informarà els participants del dia, lloc i hora de l'esdeveniment.
L Els drets morals d'autoria derivats de la propietat intel·lectual de l'article de
divulgació corresponen a l'autor o autors.
M La persona o persones guanyadores podran divulgar, de manera total o parcial, el
seu article sempre i quan hi facin constar, de manera explícita, que han estat
guardonats amb el Premi Juvenil Vicenç Plantada.
N La presentació dels articles a aquesta convocatòria implica l'acceptació íntegra
de les seves bases.
O Correspon a l'Ajuntament de Mollet del Vallès la facultat de resoldre qualsevol
qüestió que es pugui presentar en relació amb la interpretació d'aquestes bases.
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A Pot participar-hi tot l'alumnat que cursi 2n de batxillerat i hagi finalitzat el treball
de recerca.

