
Objecte
La Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, i el 
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya convoquen el Tercer 
Premi de Recerca de Batxillerat en Informació i la Documentació, al millor treball de 
recerca de Batxillerat amb les bases següents:

Bases generals
1. El premi s’adreça als estudiants que estiguin cursant el darrer curs de batxillerat 

o de cicle formatiu de grau superior (CFGS) durant el curs 2015-2016 matricu-
lats als centres d’ensenyament, públics o privats, de Catalunya. Els treballs de 
recerca, que poden ser individuals o col·lectius, han de ser originals i inèdits, i 
han d’estar redactats en català. 

2. Els treballs han de tenir relació amb l’àmbit de la informació i la documentació. 
A tall d’exemple, poden versar sobre el món del llibre, de les biblioteques i dels 
arxius, els sistemes d’informació i documentació, els arxius d’imatges i sonors, 
els hàbits i les pràctiques lectores, els nous formats de la informació, el llibre 
digital, la cerca i ús de la informació a Internet, la informació i els dispositius 
mòbils, les xarxes socials, les biblioteques i els arxius digitals, les llibreries, 
la gestió de la documentació a les empreses, l’estructuració dels continguts a 
les webs, etc. A més de la qualitat del contingut, es valoraran especialment els 
aspectes metodològics i formals.

3. Els treballs de recerca han de ser seleccionats per la direcció dels centres d’en-
senyament on estudiï l’alumne o alumnes que desitgin concursar. Cada centre 
d’ensenyament pot presentar al Premi fins a tres treballs de recerca.

4. El premi serà dotat amb la quantitat de 700 €. El jurat podrà fer mencions es-
pecials de treballs rellevants. El premi es pot declarar desert, bé per manca de 
qualitat dels treballs presentats, bé per inadequació a les bases. En el cas que 
es premiï algun treball col·lectiu, el valor del premi es repartirà a parts iguals 
entre els components de l’equip.

5. Els treballs han d’anar signats amb pseudònim. Es presentarà un exemplar im-
près, dintre d’un sobre on digui “Premi de Recerca en Informació i la Documen-
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UN PREMI DE 700 € AL MILLOR TREBALL

tació”, juntament amb un document signat per la direcció del centre que acrediti 
que el treball ha estat seleccionat per a aquest premi, i una plica tancada i iden-
tificada amb el títol del treball i el pseudònim. Dins de la plica, s’inclourà un full 
on ha de constar el títol del treball, el nom i els cognoms de/ls autor/s, l’adreça 
postal i electrònica, els telèfons de contacte, el nom i els cognoms del tutor i el 
nom i l’adreça del centre educatiu. A més, dins de la plica s’inclourà un CD-ROM 
o un llapis USB, amb una còpia electrònica del treball en un format que permeti 
la seva edició (rtf, doc, odt, etc.)

6. El termini màxim de presentació dels treballs serà el dia 15 de maig de 2016. 
S’han d’adreçar a la Secretaria de la Facultat de Biblioteconomia i Documenta-
ció de la Universitat de Barcelona (Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona).

7. El jurat estarà format per dos representants de cadascuna de les institucions 
convocants i estarà presidit pel Degà de la Facultat de Biblioteconomia i Docu-
mentació de la UB o la persona en qui delegui. La decisió del jurat és inapel-
lable. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.

8. El veredicte es farà públic als web de les entitats convocants. També s’hi anun-
ciarà la data de l’acte de lliurament del premi.

9. Els originals impresos quedaran en dipòsit a la Facultat de Biblioteconomia i Do-
cumentació durant els dos mesos posteriors a la data en què es farà públic el ve-
redicte del premi per tal que els autors puguin passar a recollir-los, si ho desitgen.

10. Amb l’acceptació del premi i de la seva dotació per part dels premiats, la Facul-
tat i el COBDC quedaran autoritzats a comunicar públicament els seus treballs 
per mitjà d’Internet dins la col·lecció Premi de Recerca de Batxillerat en l’Àmbit 
de la Informació i la Documentació. Per tal de fomentar la cultura i la recerca i 
d’afavorir l’estudi personal, els treballs es comunicaran en base a la llicència 
Creative Commons que permetrà la utilització del treball sempre que se’n citi 
l’autoria i que no es faci amb usos comercials. La divulgació per aquest canal no 
es limita temporalment. Els premiats podran difondre pel seu compte els seus 
treballs fent constar que van ser mereixedors del Premi de Recerca de Batxille-
rat en Informació i la Documentació 2015.

11. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
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