BASES DEL PREMI MERCAT DE TECNOLOGIA, CONCURS DE PROJECTES DE L’ÀMBIT
TECNOLÒGIC D’ ESTUDIANTS DE POSTOBLIGATÒRIA (CURS 2019-2020)
1. OBJECTE
L'objecte d'aquest premi és incentivar i promoure les vocacions tecnològiques per tal de millorar
l’ocupabilitat dels joves de la ciutat.
Diferents dades, sobre projeccions de futur, situen que en poc temps hi haurà una mancança important
de professionals titulats procedents d’estudis científic-tecnològics, raó per la qual l’índex d’ocupabilitat,
en aquest sector, creixerà.
D’altra banda, estudis sobre l’avaluació de l’impacte de les accions de divulgació, en termes de
promoció de vocacions, apunten que la realització d’accions de divulgació cientificotecnològiques
augmenten l’interès per estudiar ciència o tecnologia en més del 5%. Les activitats tenen més impacte
entre els estudiants procedents d’entorns més desafavorits, de manera que es redueix la bretxa social
existent entre nivells socioeconòmics.
2. ÀMBIT TERRITORIAL
Estudiants de centres educatius de batxillerat i cicles formatius de la comarca del Vallès Oriental.
3. PARTICIPANTS
Es poden presentar a aquest premi totes les persones matriculades al curs 2019/2020, a batxillerat o
cicle formatiu, que hagin elaborat o estiguin elaborant un projecte de recerca o un projecte de síntesi
en l’àmbit tecnològic, que tingui una vessant aplicada, no només teòrica.
4. REQUISITS I DOCUMENTACIÓ PER A LA PRESENTACIÓ
El projecte haurà de ser presentat per la mateixa persona que s'encarregarà de portar-lo a terme.
Caldrà aportar les dades personals de l’alumne i tutor/ora, centre de referència, títol i descripció del
projecte i necessitats tècniques per a la seva presentació pública. Aquesta informació s’haurà de
presentar mitjançant el formulari que es pot trobar al blog del Mercat de Tecnologia de Granollers
(http://wp.granollers.cat/mtg/).
La data màxima per presentar aquesta informació és el dia 28 de febrer de 2020.
5. JURAT
Els projectes presentats seran valorats per un jurat creat amb aquesta finalitat, presidit per un
responsable de Roca Umbert (o en qui delegui), un representant de l’àmbit empresarial, un representat
del món universitari, un representant del Departament d’Ensenyament i un representant de
l’Ajuntament de Granollers.
6. CRITERIS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES
Tots els projectes* es presentaran al Mercat de Tecnologia de Granollers el 28 d’abril de 2020, davant
dels estudiants de 2n d’ESO que el visitin. Es disposarà de 10 minuts de presentació i es posaran a
l’abast els recursos tècnics per facilitar-ne la presentació.
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Els criteris que es valoraran són:







La visió crítica de la realitat analitzada.
La metodologia aplicada.
L’originalitat i creativitat del treball.
La capacitat de resoldre els problemes plantejats.
La capacitat de síntesi.
La presentació formal i l’ús de recursos gràfics.

*En cas que la demanda superi les possibilitats de presentacions, se’n farà una preselecció, seguint els mateixos
criteris.

7. VEREDICTE
El Jurat actuarà de manera col·legiada en l'adopció de les seves decisions per majoria de vots i farà
les seves propostes en funció dels elements de valoració previstos en el punt 6.
En cas d'empat, decidirà el vot de qualitat del President/a. Els membres del Jurat actuaran de
conformitat amb els principis d'imparcialitat, independència i objectivitat.
El Jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs en el cas que consideri que cap de les propostes
sigui prou interessant, o cap d'elles no compleixi els requisits suficients.
El veredicte del Jurat serà inapel·lable i serà anunciat el mateix dia del Mercat.
8. PREMI
Hi haurà dues categories, dotada cadascuna amb 150 €, import sotmès als impostos o retencions
vigents segons llei i al qual se li aplicarà la retenció de l’IRPF que legalment correspongui:


Premi al millor treball de recerca (estudiants de batxillerat).



Premi al millor treball de síntesi (estudiants de cicles formatius).

9. DIFUSIÓ DE L'EXPERIÈNCIA
L’organització del Mercat de Tecnologia de Granollers podrà difondre l’experiència en mitjans propis i
aliens, sempre citant l’autoria i centre de referència.
10. CONDICIONS
Els participants permetran la lliure promoció, exhibició i reproducció, per qualsevol mitjà, del treball
guanyador. Aquests no es podran utilitzar amb finalitats lucratives o comercials per part dels
organitzadors, i sempre es notificaran prèviament a l’autor/a.
L’organització es reserva el dret de modificar les bases en benefici del bon desenvolupament de la
convocatòria del concurs.
Les dades de tots els participants que s’hagin presentat a la convocatòria passaran a formar part de la
base de dades de l’organització.
El participants eximeixen Roca Umbert Fàbrica de les Arts de qualsevol responsabilitat derivada del
plagi o qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en què es pogués incórrer.
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Les inscripcions i els projectes que no compleixin algun dels requisits especificats en aquestes bases
quedaran exclosos de la convocatòria.
La presentació de projectes implica l'acceptació íntegra d'aquestes bases i dels drets i les obligacions
que se'n deriven, així com del que el jurat pugui determinar en tot allò que no s'hagi previst en aquestes
bases.
Granollers, octubre 2019

Bases aprovades per acord de gerència núm. 148, de data 16 d’octubre de 2019

Pàgina 3 de 3

