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Dilluns, 8 de juliol de 2013 
 
La Secretaria d’Universitats i Recerca, a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR), ha convocat la 32a edició dels Premis de Recerca 
Jove per fomentar les vocacions científiques entre els alumnes de secundària, 
batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior.  
 
Els Premis de Recerca Jove atorguen 72 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 les aportacions de les dones, la perspectiva de gènere, 
la igualtat d’oportunitats entre homes i dones o altres temes relacionats optaran, per 
quart any, al Premi Reginó, iniciativa desenvolupada conjuntament amb l’Institut Català 
de les Dones. A més, enguany, i per primer cop, en col·laboració amb el Departament 
de Benestar Social i Família, el millor treball de recerca sobre el tema de la família 
podrà optar al premi Ramon Faus i Esteve. 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 26 de setembre. 
 
En la darrera edició dels PRJ, l’AGAUR va crear una comunitat virtual “La comunitat 
dels PRJ” a Facebook  (http://www.facebook.com/groups/comunitatPRJ/) perquè els 
guardonats poguessin compartir les seves experiències i comentaris. Igualment, es va 
desenvolupar una pàgina web (http://www10.gencat.net/agaur_web/PRJ) que recull 
tots els treballs premiats.  


