Comunicació

La Secretaria d’Universitats i Recerca convoca una nova edició
dels Premis de Recerca Jove per fomentar la vocació científica
entre els alumnes
Els Premis de Recerca Jove s’adrecen als estudiants de secundària,
batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior
Divendres, 6 de juliol de 2012

La Secretaria d’Universitats i Recerca, a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts
Universitaris i de Recerca (AGAUR), ha convocat una nova edició dels Premis de
Recerca Jove per fomentar les vocacions científiques entre els alumnes. Aquest any,
els alumnes que vulguin presentar el seu treball ho hauran de fer a través de l’Oficina
Virtual de Tràmits de la Generalitat. El termini acabarà el 20 de setembre.
Els Premis de Recerca Jove atorguen 71 premis als millors treballs de recerca en
llengua catalana elaborats per estudiants de 3er i 4rt d’ESO, batxillerat o cicles
formatius de grau superior i mitjà conjuntament amb el professorat. També es premia
l’esforç d’11 centres d’educació secundària per fomentar la participació de professorat i
alumnat en aquesta convocatòria. Els guardons estan dotats amb 750 euros, en el cas
dels alumnes, i 2.500 euros en el cas dels centres, que destinaran a l’adquisició de
publicacions per a la biblioteca o d’equipament científic docent.
Els treballs que es presentin poden ser de tipus experimental o teòric. Es valorarà la
metodologia i el rigor científic, així com l’originalitat i interès, l’aplicació de tècniques de
recerca en àmbits i objectius assolibles pels alumnes, la qualitat lingüística i la
presentació i el caràcter interdisciplinari. Així mateix, els treballs que temàticament
tractin temes relacionats amb els aportacions de les dones, la perspectiva de gènere,
la igualtat d’oportunitats entre homes i dones o altres temes relacionats optaran, per
tercer any, al Premi Reginó, iniciativa desenvolupada conjuntament amb l’Institut
Català de les Dones.
En l’edició passada es van presentar un total de 309 treballs realitzats per 412
alumnes de 182 centres d’ensenyament secundari. Per àrees de coneixement, el
major nombre de treballs premiats van ser d’enginyeria i arquitectura (16), seguit de
ciències de la vida (14), humanitats (14), ciències (11), ciències mèdiques i de la salut
(9), i ciències socials (7).
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