ADRIAN IBARZ 2013

TREBALLS DE
RECERCA
DE GEOLOGIA
I CIÈNCIES
DE LA TERRA

Il·lutre Col·legi Oficial de Geòlegs
Delegació de Catalunya

El Col·legi de Geòlegs de Catalunya, COLGEOCAT,
és conscient de la importància que té el treball de
recerca elaborat pels nois i noies de batxillerat de
Catalunya.
Per aquest motiu, vol premiar els millors treballs
realitzats sobre un tema de Geologia i Ciències de la
Terra.

PERQUÈ NO FAS UN TREBALL DE
RECERCA DE GEOLOGIA I
CIÈNCIES DE LA TERRA?

PREMIS:
er

1 on PREMI: 300 euros.
2 er PREMI: 150 euros
3 PREMI: 100 euros.
La Geologia és molt important en la nostra societat.
No solament ens aporta recursos minerals o energètics,
sinó que el coneixement de la dinàmica de la natura
ens proporciona una societat més segura i amb menys
riscos.
P R I N C I PA L S S O RT I D ES P RO F ES S I O N A L S :
Construcció: estudis geotècnics, tant a lobra pública
con enginyeria civil.
Recursos naturals: aigües, roques industrials,
metalls, etc.
Medi ambient: terrenys contaminats, abocadors,
dipòsits de CO2, etc.

Il·lutre Col·legi Oficial de Geòlegs
Delegació de Catalunya

POTS
G U A N YA R U N
PREMI !

Riscos naturals: prevenció de terratrèmols,
tsunamis, inundacions, inestabilitat del terreny,
allaus.
Ordenació i planificació territorial: gestió del
territori, plans urbanítics, etc.
Docència i investigació: ensenyament secundari i
universitari.
Patrimoni natural i cultural: avaluació i protecció
del patrimoni geològic, paleontològic, miner, etc.
Cartografia i sistemes dinformació: cartografia
temàtica de lICGC i altres organismes.

CONDICIONS GENERALS

ANNEX

Els participants han de ser alumnes de Batxillerat dels Instituts
de Catalunya.

Enviar aquesta informació juntament amb el treball en format PDF a:
info@colgeocat.org

Els treballs poden ser signats per més dun autor/a.

CENTRE:

Els treballs presentats poden ser de lany 2013 o 2014.

Adreça:

En tots els casos haurà dhaver un professor/a del Centre que es
faci responsable del treball.

Codi postal:

A la portada només constarà el títol del treball.
En el treball no es farà referència a lautor/s ni Centre de
procedència.

Població
Província:

JURAT

TUTOR/A:

La Junta avaluadora estarà formada per professionals designats
pel COLGEOCAT.

Entrega del 2on Premi 2015 a Raquel Carrasco.

El jurat podrà declarar deserts els premis als quals no shagin
presentat treballs amb els mèrits suficients.

CRITERIS DAVALUACIÓ

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
El treball senviarà al COLGEOCAT, via email, en format PDF,
juntament amb les dades que es demanen a lÀnnex daquesta
butlleta.

Telèfon:

Estructura, presentació, redacció, correcció lingüística (20%)
Metodologia científica general (30%)

TÍTOL DEL TREBALL:

Complexitat de la temàtica (10%)
Creativitat/originalitat (10%)
Discussió/ conclusions (20%)
Referències documentals (10%)

AUTORIA I DIFUSIÓ

NOM DE LAUTOR/A:
Adreça particular:
Codi postal:

Els autors conservaran la propietat dels treballs premiats.

Població

Els autors autoritzen al COLGEOCAT a publicar i difondre els treballs
guanyadors a través dels mitjans que consideri oportuns. En qualsevol
cas, en la difusió sindicaran el nom dels autors i el nom del centre
de secundària al qual pertanyen.

Província:

TERMINIS
25 de novembre del 2016: Data màxima de recepció de treballs.
1 de desembre del 2016: Data màxima de resolució.
Desembre del 2016: lliurament dels premis.

Entrega del 1 er Premi 2015 a Andrea Albert

Email:

Email:
Telèfon:

Més informació a: COLGEOCAT c/Casp 130. Edif. COACB. Planta 3ª despatx
10. 08013 Barcelona - Telèfon 93 425 06 95
e-mail: info@colgeocat.org - www.colgeocat.org

