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.
Menció especial a tots els participants
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.
PRINCIPALS SORTIDES PROFESSIONALS:
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.

POTS GUANYAR UN 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 del IGC i altres organismes.

CONDICIONS GENERALS

ANNEX

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

IMPORTANT: Aquest full cal posar-lo en el sobre tancat amb el títol
del treball.

Els treballs poden ser signats per més dun autor/a.
Els treballs presentats poden ser de lany 2011 o 2012.

CENTRE:

Tots els participants hauran dhaver-se inscrit a COLGEOCAT.

Adreça:

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

Codi postal:
Població i província:

Tots els participants presentaran el treball degudament relligat.
La memòria constarà de portada, índex, resum, treball,
bibliografia. Es valorarà linclusió de gràfics i fotografies explicatives.

TUTOR/A:
Email:

A la portada només constarà el títol del treball.
En el treball no es farà referència a lautor/s ni Centre de
procedència. Això es farà en sobre precintat amb el mateix títol
que el treball.
El treball pot estar signat amb pseudònim que shaurà de
referenciar en el sobre tancat de la documentació acreditativa.

El President del COLGEOCAT fa entrega del 1er premi del 2009

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Sobre adreçat al COLGEOCAT: 6è PREMI amb la memòria
i un sobre precintat amb les dades del full annex.
Dintre del sobre precintat sinclourà el full de lannex,
degudament complimentat i una fotografia dels autors.

AVALUACIÓ I SELECCIÓ
La Junta avaluadora estarà formada per professionals designats
per COLGEOCAT.

Telèfon:

TÍTOL DEL TREBALL:
NOM DE LAUTOR/A:
Adreça particular:
Codi postal:
Població i província:
Email:

Telèfon:

Segell Centre

Es valorarà, en primer lloc, la temàtica i interès del treball.
En segon lloc, ladequació dels objectius del treball amb les
seves conclusions.
De la memòria escrita es tindrà en consideració: presentació,
resum, introducció, contingut, gràfics, figures, cites, estructura,
conclusions, bibliografia, ortografia, sintaxi, etc.

TERMINIS

El Conseller Nadal fa entrega del 1er premi del 2008

15 doctubre del 2012: Data màxima de recepció de treballs.
15 de novembre del 2012: Data màxima de resolució.
30 de novembre del 2012: Data màxima de comunicació als
centres i interessats dels resultats.
Desembre del 2012: lliurament dels premis.

Signatura del Director/a

Signatura del Tutor/a

Signatura de lAutor/a principal
COLGEOCAT Avd. Paral·lel 144  146 baixos. 08015 Barcelona
e-mail: info@colgeocat.org - www.colgeocat.org - telf.: 93.425.06.95 - Fax:
93.325.05.06

