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EDICTE
La Junta de Govern Local, en sessió AJT/JGL/13/2022, de data 30 de març de 2022, va
aprovar el dictamen que es transcriu a continuació i va adoptar els acords que figuren en la part
dispositiva:
APROVAR LES BASES DE LES 22ENES JORNADES CIENTÍFIQUES I TECNOLÒGICQUES
DE BATXILLERAT DE L'HOSPITALET
VIST que l’Ajuntament convoca un concurs per fomentar la creativitat científica tecnològica i
l’actitud de recerca i innovació de l’alumnat dels centres d’ensenyament secundari de
L’Hospitalet.
VIST que el Pla Estratègic de Subvencions 2020/2022, aprovat per la Junta de Govern Local en
sessió de data 4 de març de 2020, modificat i actualitzat en sessions de data 10 de febrer de
2021, 6 d’agost de 2021, 1 de desembre i 31 de desembre de 2021, estableix els objectius
estratègics de la política subvencional de l'Ajuntament de L'Hospitalet i les línies de subvenció
relacionades amb ells que tenen com a objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública,
d’interès social o de promoció de les finalitats recollides al Pla d’Actuació Municipal vigent
VIST que les Jornades Científiques i Tecnològiques de Batxillerat que s’organitzen a
L’Hospitalet tenen un llarg recorregut amb 21 edicions ja celebrades a la ciutat, i amb una
valoració molt positiva per part dels diferents àmbits i agents que formen part de la comunitat
educativa, ja que aquestes Jornades tenen un objectiu final que és posar a l’abast del
professorat, l’alumnat i dels centres educatius de L’Hospitalet, recursos i oportunitats per
aconseguir una major qualitat del sistema educatiu de la nostra ciutat.
VIST que aquestes Jornades Científiques i Tecnològiques de Batxillerat tenen com a objectius:

-

-

CREAR un espai a la ciutat que estimuli la recerca des dels centres d’ensenyament
secundari.
RECONÈIXER la tasca del professorat de la ciutat , i alhora, afavorir la relació i
l’intercanvi d’informació i de coneixements entre els departaments dels diferents
centres de secundària.
IMPULSAR l’experimentació, la innovació i la recerca en la línia de reforçar la via
cap a estudis superiors i cap a la formació professional, basats cada vegada més
en la innovació en el camp de les ciències i la tecnologia i en la capacitació en l’ús
i l’aplicació de metodologies científiques i tecnològiques.
VINCULAR els diferents sectors científics, tecnològics i productius i les institucions
de l’àmbit de la recerca i la innovació a l’educació.
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ATÈS que a l’apartat 8.7. Promocionar, reconèixer i premiar accions de vàlua social, cultural,
científica o econòmica vinculades amb L’Hospitalet de Llobregat fetes per persones i agents
socials, del Pla Estratègic de Subvencions s’estableix dins de l’objectiu estratègic OE7. Premis,
beques i reconeixements de L’Hospitalet, com a línia de subvenció OE7.01 Premis, beques i
pensions, on s’emmarquen les Jornades Científiques i Tecnològiques.
VIST que l’article 27 de la Constitució Espanyola recull el dret fonamental a l’educació.
VIST que l’Estatut de Catalunya, en el seu article 44, apartat primer, estableix que els poders
públics han de garantir la qualitat del sistema d’ensenyament i han d’impulsar una formació
humana, científica i tècnica de l’alumnat basada en els valors socials d’igualtat, solidaritat,
llibertat, pluralisme, responsabilitat cívica i els altres que fonamenten la convivència
democràtica.
VIST que de conformitat amb l’Article 22 de les Bases d’Execució del Pressupost, l’òrgan
competent per a l’aprovació de les bases particulars per a la concessió de subvencions, així
com per adoptar l’acord d’obertura del termini de presentació de sol·licituds, és la Junta de
Govern Local, qualsevol que sigui l’òrgan competent per a la concessió de la subvenció: sent la
corresponent Àrea gestora l’òrgan competent per a la tramitació.
VIST l’article 17 de la Llei 38/2003. general de subvencions, en relació amb l'article 13 de
l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de
L’Hospitalet.
VIST l’informe de la tècnica d’Educació amb el vistiplau de la cap de Servei d’Educació.
VIST l’informe de l’Assessora Jurídica.
La Junta de Govern Local, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Educació,
Innovació i Cultura,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR les Bases de les 22enes Jornades Científiques i Tecnològiques de
Batxillerat de L’Hospitalet, del tenor literal següent:
“BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DE LES 22es JORNADES CIENTÍFIQUES I
TECNOLÒGIQUES DE BATXILLERAT DE L’HOSPITALET
Concurs per al foment de la recerca científica i tecnològica en els centres d’educació
secundària de L’Hospitalet
A.Objecte de les Bases i la convocatòria
L’objecte de les presents Bases és la convocatòria del concurs per fomentar la creativitat
científica i tecnològica i l’actitud de recerca i innovació de l’alumnat dels centres
d’ensenyament secundari de l’Hospitalet (Batxillerat), en el marc de les 22es Jornades
Científiques i Tecnològiques de Batxillerat de l’Hospitalet,
L’import total dels premis serà de 5.000 euros, que quedaran distribuïts en 7 primers premis de
500 euros cadascun, i 4 segons premis de 250 euros cadascun, i un premi especial
de 500 euros a un dels centres educatius participants.
B.Termini per la presentació de la sol·licitud i treballs
El termini per a la inscripció i presentació de treballs de Batxillerat s’obrirà l’endemà de
l’aprovació d’aquestes bases per l’organisme competent de l’Ajuntament i la data límit serà
dijous, 21 d’abril de 2022.
C.Condicions i requisits de participació
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Poden participar en aquest concurs estudiants de Batxillerat, a títol individual o en equip, dels
centres d’ensenyament secundari públics i concertats de l’Hospitalet, presentant el Treball de
Recerca que han realitzat durant el curs 2021-2022, i que haurà de ser tutoritzat per un
professor o professora.
Cada estudiant o equip de treball només podrà realitzar un projecte.
Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de set treballs, i caldrà que el format dels
treballs es presenti en format digital, i que no superi els 50 megabats.
Els tutors/es dels projectes hauran de lliurar els treballs realitzats obligatòriament en format
digital, abans del 21 d’abril de 2022, ho podran fer telemàticament a través de la web de
l’Ajuntament, i seguint les instruccions que trobareu al tràmit següent: Concurs 'Jornades
Científiques i Tecnològiques de Batxillerat de l’Hospitalet de Llobregat' , i heu d’indicar:
 Ha d’anar adreçat al Servei d’Educació de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura
amb l’objecte de participar en les 22es Jornades Científiques i Tecnològiques de
Batxillerat de l’Hospitalet.



La relació de materials que es presenten amb cada treball (USB, cd, dvd,
vídeo,etc.) tenint en compte que no superi els 50 megabats.
La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
D.Àmbit dels treballs
Els treballs que es presentin han de tractar sobre qualsevol d’aquests àmbits temàtics:
1. Àmbit de ciutat: per a treballs destinats exclusivament a un major coneixement de la
ciutat de l’Hospitalet en qualsevol de les seves vessants.
2. Àmbit d’igualtat: per a treballs destinats a fomentar la cultura de la igualtat de gènere
com un valor fonamental en l’educació.
3. Àmbit de sostenibilitat: per a treballs relacionats amb qüestions ambientals com el
canvi climàtic, el cicle de l'aigua, la biodiversitat, la prevenció de residus,
la contaminació o bé l'eficiència energètica.
4. Àmbit experimental: per a treballs de ciències experimentals, naturals i matemàtiques,
etc.
5. Àmbit tecnològic: per a treballs de tecnologia, robòtica, electrotècnia, etc.
6. Àmbit d’expressió: per a treballs de llenguatge i llengua, educació visual i plàstica,
música, educació física, comunicació, informació, etc.
7. Àmbit social: per a treballs d’història, geografia, economia, sociologia, formació i
orientació laboral, antropologia, filosofia, història de la ciència i la tècnica,
educació de valors, emprenedoria etc...
E.Condicions i requisits de presentació dels treballs
La documentació per adjuntar la podeu trobar al tràmit de Concurs 'Jornades Científiques i
Tecnològiques de Batxillerat de l’Hospitalet de Llobregat' que el podeu trobar a l’apartat de
tràmits de la Seu Electrònica Municipal.
En la presentació dels treballs s’haurà de fer constar:
 Títol del projecte/treball de recerca presentat al concurs.
 L’àmbit del treball en què s’inscriu el treball.
 Nom i cognoms, telèfons, correus electrònics i curs de l’alumne o alumna, o del
grup, siés el cas, i el de cadascun dels seus integrants.
 Nom i cognoms, i correu electrònic del tutor o tutora del centre educatiu.
 Nom, adreça, telèfon i correu electrònic del centre docent.
Un escrit del tutor o tutora, d’un màxim de tres fulls, en el qual caldrà especificar, des del punt
de vista del professorat la justificació per presentar el treball en les 22es Jornades Científiques
iTecnològiques de Batxillerat de L’H: les motivacions, les circumstàncies i la manera com s’ha
realitzat. Ha d’incloure una referència al plantejament de la tasca de tutoria i orientació.
El treball original s’ha de presentar a través de la Seu electrònica municipal seguint l’enllaç del
tràmit Concurs 'Jornades Científiques i Tecnològiques de Batxillerat de l’Hospitalet de
Llobregat'. Excepcionalment, junt amb el treball digitalitzat, es podrà presentar presencialment
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als punts de registres indicats al tràmit el material de suport (maquetes, cd’s,...)
Les bases del concurs es podran consultar i obtenir a la web de l’Ajuntament de L’Hospitalet
(apartat educació, i seu electrònica) (http://www.l-h.cat), així com també a la web del Centre
de Recursos Pedagògics (CRP) (http://www.xtec.es/crp-hospitalet).
F. Criteris de valoració
Els criteris de valoració dels treballs presentats seran:
 L’enfocament del treball, amb argumentació raonada de l’elecció del tema escollit
 El marc teòric, objectius de la recerca, hipòtesi o problema a resoldre
 El procés metodològic i el tractament de dades que s’ha seguit en la realització
de larecerca
 La idoneïtat de les fonts d’informació
 El rigor en les conclusions








La correspondència entre el plantejament inicial i els objectius i les conclusions a les
qualss’arriba
La creativitat , innovació i originalitat del treball presentat
La claredat expositiva i la presentació formal del treball
L’exposició pública durant les Jornades de presentació.
En general, s’apreciaran especialment els treballs d’aplicació de tècniques de recerca i
de projectes a àmbits i objectius assolibles per l’alumnat, sobre els quals puguin fer
aportacions pròpies, que no pas l’intent d’abastar temes massa generals o complexos,
sobre els quals únicament és possible fer reculls o recensions de teories o
experimentacions ja realitzades, o en els quals la intervenció del tutor o tutora hagi
ultrapassat la funció d’estimulació i orientació de la tasca pròpia dels autors.



També tindran una consideració especial els treballs que hauran comportat un esforç
suplementari a la tasca habitual de les matèries del curs acadèmic.
Els treballs s’avaluaran dins de l’àmbit que s’ha inscrit pels autors/res en el moment de la
presentació del treball. En el cas que la comissió organitzadora consideri algun canvi es
proposarà l’àmbit en el que s’avaluarà i prevaldrà el criteri de l’esmentada comissió.
La presentació oral dels treballs seleccionats per concurs es farà d’acord amb els criteris i les
normes que recomanen les autoritats sanitàries en funció de l’evolució de la Covid-19.
G. Estructura organitzativa i de funcionament
En el marc de les 22es Jornades Científiques i Tecnològiques de Batxillerat de L’Hospitalet es
constituirà una COMISSIÓ ORGANITZADORA, presidida pel Tinent d’Alcaldia d’Educació,
Innovació i Cultura de l’Ajuntament de l’Hospitalet, i coordinada pels serveis tècnics del Servei
d’Educació de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura.
La Comissió Organitzadora estarà composada per una representació de les següents
institucions i serveis, proposades per les mateixes:
 Representants del professorat i ex professorat de secundària, de la comunitat
educativade l’Hospitalet
 Moviment d’Ensenyants El Casalet.
 Centre d’Estudis de l’Hospitalet.
 Nubòtica Academy
 Escola d’Infermeria. Campus de Ciència de la Salut Bellvitge. Universitat de
Barcelona.
 Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).
 Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)
 Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).
 Inspecció educativa a la ciutat de L’Hospitalet. Departament d’Educació
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Serveis Educatius de la ciutat de l’Hospitalet. Departament d’Educació.
Unitat d’Innovació Social de l’Ajuntament de L’Hospitalet
Secció de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de L’Hospitalet
Servei d’Educació de l’Ajuntament de L’Hospitalet
Un/a auxiliar tècnic/a de la Secció d’Escolarització i Èxit Educatiu que actuarà
com aSecretari/a de la Comissió Organitzadora.

Les funcions de la Comissió organitzadora seran les següents:
Organitzar les Jornades, d’acord amb els objectius aprovats per l’Ajuntament i els criteris
dela pròpia Comissió.
Seleccionar els treballs presentats per part dels centres educatius de L’Hospitalet per
l’exposició pública que tindrà lloc cap a la segona quinzena de maig.
Proposar els membres, d’entre la Comissió Organitzadora, per formar part del Jurat
Qualificador.
Donar el suport i l’assessorament pedagògic i tècnic necessaris per al desenvolupament de
les Jornades.
Posar a l’abast dels centres participants l’accés als departaments, serveis i arxius municipals i
generals, facilitant la relació amb les institucions i entitats per a l’obtenció d’informació i de
dades per al seu treball.
Procurar el suport d’instàncies i institucions científiques i del camp tecnològic i empresarial
dela ciutat i del país per a l’assessorament, el desenvolupament i la projecció de les Jornades
Científiques i Tecnològiques i la publicació i difusió dels seus resultats.
Dirimir qualsevol imprevist no contemplat en les bases del Concurs per al foment de la recerca
científica i tecnològica en els centres d’educació secundària, així com tot allò que estigui
relacionat amb les Jornades Científiques i Tecnològiques de Batxillerat de l’Hospitalet.
La gestió tècnica del projecte anirà a càrrec dels serveis tècnics del Servei d’Educació de
l’Ajuntament.
H.Valoració dels premis
L’òrgan competent proposarà al Tinent d’Alcaldia d’Educació, Innovació i Cultura de
l’Ajuntament de L’Hospitalet la designació dels membres que seran el jurat qualificador, per tal
que estudiï i proposi els treballs més meritoris.
El jurat, si ho considera oportú, podrà entrevistar els tutors/res o autors/res dels treballs. Així
mateix, assistirà a l’exposició pública dels treballs seleccionats.
El Jurat Qualificador proposarà a l’òrgan municipal competent els treballs que hagin estat
seleccionats per als corresponents premis.
Els noms de l’alumnat i dels centres premiats seran fets públics per la Comissió
Organitzadora en l’acte de lliurament de premis.
I. Premis
Els premis es concediran als millors treballs de recerca i innovació realitzats per alumnat de
batxillerat que s’hagin presentat al concurs.
S’estableix un total de 7 primers premis de 500 euros cadascun i 4 segons premis de 250
euros distribuïts de la següent manera:

1. Un premi al millor treball de l’àmbit de ciutat.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Un premi al millor treball de l’àmbit d’ igualtat
Un premi al millor treball de l’àmbit sostenibilitat
Un primer i un segon premi per als treballs de l’àmbit experimental
Un primer i un segon premi per als treballs de l’àmbit tecnològic
Un primer i un segon premi per als treballs de l’àmbit d’expressió
Un primer i un segon premi per als treballs de l’àmbit social

Cada àmbit tindrà reservat un premi sempre que la participació i qualitat dels treballs sigui
significativa. En cas contrari, els premis poden ser declarats deserts. Excepcionalment,
sempre a consideració del jurat, es podran concedir premis ex aequo.
També es concedirà un premi especial de 500 euros a un dels centres educatius participants.
En la concessió d’aquest premi es tindrà en compte l’esforç i la continuïtat en la participació
col·lectiva dels centres, la qualitat dels treballs presentats i l’eficàcia en l’assoliment dels
objectius d’aquesta convocatòria. També es tindrà en compte la relació de treballs
seleccionatsi premiats. Excepcionalment, sempre a consideració del jurat, es podran concedir
el premi ex aequo.
L’import del premi a centres s’haurà de destinar a l’adquisició de llibres i publicacions per a la
biblioteca o a l’equipament dels laboratoris, aules o tallers de tecnologia del centre. Aquesta
destinació s’acreditarà documentalment davant el Servei d’Educació de l’Àrea d’Educació,
Innovació i Cultura de manera telemàtica, abans del 31 de desembre de 2022.
Així mateix, el Jurat podrà fer les mencions honorífiques que estimi oportunes, mencions
queno comportaran dotació econòmica.
L’acte de lliurament de premis es realitzarà en el marc de celebració de les 22es Jornades
Científiques i Tecnològiques de Batxillerat de l’Hospitalet.
J. Òrgan competent a la concessió dels premis
L’òrgan competent per la concessió dels premis és el tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Educació,
Innovació i Cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
K.Autoria
Els autors o autores participants en el concurs mantindran la propietat dels seus treballs;
tanmateix, els treballs que resultin premiats que transfereixen a l’Ajuntament els drets
d’explotació en exclusiva de les obres seleccionades: el dret de reproducció, de distribució, de
comunicació pública i de transformació.
Els annexos i documentació complementària als treballs presentats després de l’acte de
lliurament de premis seran retornats als centres educatius.
La participació en el concurs porta implícita la cessió a l’Ajuntament de l’Hospitalet del dret
preferent per usar part o la totalitat dels treballs en ocasió d’aquestes o d’altres futures
jornadeso de qualsevol altra activitat relacionada amb el tema.
En les publicacions o difusions alienes a l’Ajuntament d’un treball premiat haurà de constar
l’obtenció del premi, l’àmbit i nivell, corresponent a les Jornades Científiques i
Tecnològiques de Batxillerat de l’Hospitalet.
L. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals, les
dades seran incorporades al registre propietat de l’Ajuntament de L’Hospitalet, amb la finalitat
de gestionar la participació al concurs.
L’Ajuntament de L’Hospitalet com a responsable de les dades personals, garanteix la
confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen.
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No estan previstes cessions de dades. Les seves dades personals per a la realització d’aquest
tractament es conservaran fins a la finalització del premi.
Procedència de les dades personals. Directament de les persones interessades.
Categories de dades objecte de tractament: Noms i Cognoms, DNI, telèfon, adreça de correu
electrònic”.
SEGON.- IMPUTAR la despesa de 5.000,-€, a l’aplicació 2122.07.3260.481.01.00 del
Pressupost ordinari vigent, segons RC número 220010279, emès per la Intervenció General
en data 14 de febrer de 2022.
TERCER.- PUBLICAR el contingut d’aquestes Bases al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al Tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament i inserir al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya una referència d’aquest anunci.
QUART.- SOTMETRE les presents Bases a informació pública, per un període de vint dies
hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, de conformitat amb allò disposat a l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques; de l’article 52.2 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i de l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
CINQUÈ.- TENIR PER APROVADES DEFINITIVAMENT les Bases de les 22enes Jornades
Científiques i Tecnològiques de Batxillerat de L’Hospitalet, sempre i quan no s’hagin presentat
al·legacions durant el període d’informació pública i procedir a la seva publicació a la Base de
Dades Nacional de Subvencions, al BOPB i al Tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.
SISÈ.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, d’acord amb els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, que es transcriu seguidament:
“EXTRACTE DE LES BASES DE LES 22ENES JORNADES CIENTÍFIQUES I
TECNOLÒGIQUES DE BATXILLERAT DE L’HOSPITALET
PRIMER.- Objecte i àmbit d’aplicació
L’objecte de les presents Bases és la convocatòria del concurs per fomentar la creativitat
científica i tecnològica i l’actitud de recerca i innovació de l’alumnat dels centres
d’ensenyament secundari de l’Hospitalet (Batxillerat), en el marc de les 22es Jornades
Científiques i Tecnològiques de Batxillerat de l’Hospitalet.
SEGON.- Requisits de les persones beneficiàries
Poden participar en aquest concurs estudiants de Batxillerat, a títol individual o en equip, dels
centres d’ensenyament secundari públics i concertats de l’Hospitalet, presentant el Treball de
Recerca que han realitzat durant el curs 2021-2022, i que haurà de ser tutoritzat per un
professor o professora.
Cada estudiant o equip de treball només podrà realitzar un projecte.
Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de set treballs, i caldrà que el format dels
treballs es presenti en format digital, i que no superi els 50 megabats.
Els tutors/es dels projectes hauran de lliurar els treballs realitzats obligatòriament en format
digital, abans del 21 d’abril de 2022, ho podran fer telemàticament a través de la web de
l’Ajuntament, i seguint les instruccions que trobareu al tràmit següent: Concurs 'Jornades
Científiques i Tecnològiques de Batxillerat de l’Hospitalet de Llobregat' , i heu d’indicar:
 Ha d’anar adreçat al Servei d’Educació de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura
amb l’objecte de participar en les 22es Jornades Científiques i Tecnològiques de
Batxillerat de l’Hospitalet.
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La relació de materials que es presenten amb cada treball (USB, cd, dvd,
vídeo, etc.) tenint en compte que no superi els 50 megabats.

TERCER.- Bases reguladores
Bases particulars aprovades per la Junta de Govern Local AJT/JGL/13./2022, en sessió de
data 30 de març de 2022 i publicades al BOPB de data.......

QUART.- Despeses
Els premis es concediran als millors treballs de recerca i innovació realitzats per alumnat de
batxillerat que s’hagin presentat al concurs.
S’estableix un total de 7 primers premis de 500 euros cadascun i 4 segons premis de 250
euros distribuïts de la següent manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Un premi al millor treball de l’àmbit de ciutat.
Un premi al millor treball de l’àmbit d’ igualtat
Un premi al millor treball de l’àmbit sostenibilitat
Un primer i un segon premi per als treballs de l’àmbit experimental
Un primer i un segon premi per als treballs de l’àmbit tecnològic
Un primer i un segon premi per als treballs de l’àmbit d’expressió
Un primer i un segon premi per als treballs de l’àmbit social

CINQUÉ.- Període d’execució
El termini per a la inscripció i presentació de treballs de Batxillerat s’obrirà l’endemà de
l’aprovació d’aquestes bases per l’organisme competent de l’Ajuntament i la data límit serà
dijous, 21 d’abril de 2022.
L’acte de lliurament de premis es realitzarà en el marc de celebració de les 22es Jornades
Científiques i Tecnològiques de Batxillerat de l’Hospitalet.
SISÈ.- Criteris de valoració
Els criteris de valoració dels treballs presentats seran:
 L’enfocament del treball, amb argumentació raonada de l’elecció del tema escollit
 El marc teòric, objectius de la recerca, hipòtesi o problema a resoldre
 El procés metodològic i el tractament de dades que s’ha seguit en la realització
de larecerca
 La idoneïtat de les fonts d’informació
 El rigor en les conclusions
 La correspondència entre el plantejament inicial i els objectius i les conclusions a les
qualss’arriba
 La creativitat , innovació i originalitat del treball presentat
 La claredat expositiva i la presentació formal del treball
 L’exposició pública durant les Jornades de presentació.
 En general, s’apreciaran especialment els treballs d’aplicació de tècniques de recerca i
de projectes a àmbits i objectius assolibles per l’alumnat, sobre els quals puguin fer
aportacions pròpies, que no pas l’intent d’abastar temes massa generals o complexos,
sobre els quals únicament és possible fer reculls o recensions de teories o
experimentacions ja realitzades, o en els quals la intervenció del tutor o tutora hagi
ultrapassat la funció d’estimulació i orientació de la tasca pròpia dels autors.
També tindran una consideració especial els treballs que hauran comportat un esforç
suplementari a la tasca habitual de les matèries del curs acadèmic.
Els treballs s’avaluaran dins de l’àmbit que s’ha inscrit pels autors/res en el moment de la
presentació del treball. En el cas que la comissió organitzadora consideri algun canvi es
proposarà l’àmbit en el que s’avaluarà i prevaldrà el criteri de l’esmentada comissió.
La presentació oral dels treballs seleccionats per concurs es farà d’acord amb els criteris i les
normes que recomanen les autoritats sanitàries en funció de l’evolució de la Covid-19.
SETÈ.- Terminis i justificació
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En el moment de fer públics els guanyadors, li serà requerida la documentació corresponent,
per tal de procedir al tràmit administratiu pel pagament del premi.
VUITÈ.- Aplicació pressupostària i finançament
La despesa de 5.000,€, corresponent a la dotació dels premis, anirà a càrrec de l’aplicació
2122.07.3260.481.01.00 del Pressupost ordinari vigent, segons RC número 220010279, emès
per la Intervenció General en data 14 de febrer de 2022.
El text íntegre de la convocatòria i el tràmit de sol·licitud es poden trobar a la web:
http://www.l- h.cat Concurs 'Jornades Científiques i Tecnològiques de Batxillerat de
l’Hospitalet de Llobregat' ,”
SETÈ.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases i el seu extracte en
llengua castellana, que s’adjunta com annexes 1 i 2, respectivament, en compliment d’allò
previst a l’article 1, de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions
iajudes del Sistema Nacional de Publicitat de subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15
de desembre de 2015).
VUITÈ.- DONAR TRASLLAT dels presents acords als membres de la Comissió
Organitzadora, a la cap de Servei d’Educació, a la tècnica d’Educació, a la Secció Econòmica
Central, a la Intervenció General i a la Tresoreria Municipal.
L’Hospitalet,

F_GRPFIRMA_CARRECS_ELECTES
Signat digitalment per:
El tinent d'alcaldia de l'Àrea
d'Educació, Innovació i
Cultura
David Quirós Brito
30-03-2022 11:23
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