PREMIS A L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒRIA DE LA
COMARCA DEL BAIX CAMP
1.- PREMIS DE RECERCA DE BATXILLERAT
D'acord amb els seus estatuts, la Fundació Privada Reddis convoca l’onzena edició
dels premis als treballs de recerca de batxillerat, amb l'objectiu de potenciar la recerca
i la investigació a l'ensenyament secundari postobligatori, i d'acord amb les següents
bases:
1.- Podran participar-hi alumnes de tots els centres d’educació secundària de la
comarca del Baix Camp, i cada centre podrà presentar un màxim de 3 treballs de
recerca de Batxillerat.
2.- Els treballs presentats han d'haver estat realitzats durant el curs acadèmic 2020-21,
i s'han de presentar amb el mateix contingut i format en què van ser presentats al
centre educatiu.
3.- La presentació a aquest premi és incompatible amb la participació en qualsevol
altre certamen d’aquestes característiques (criteri d’exclusivitat).
4.- Els participants han de presentar:
- una còpia impresa del treball.
- una còpia en suport magnètic, format PDF
- una presentació en format Power Point o similar.
En els fitxers, per tal de preservar l’anonimat del seus autors, no hi podrà figurar cap
referència que identifiqui l’alumne, professors o centre on estan matriculats.5.- En mantenir-se les circumstàncies excepcionals durant el present curs, es
manté l'ampliació del termini de presentació i els centres participants podran fer
arribar els treballs no més tard del 24.09.21; per missatger, correu postal o amb
cita prèvia presencial (977321132) a la Fundació Privada Reddis, Plaça de la
Llibertat núm. 6 - 43201, Reus.
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Els treballs s’han de presentar signats amb un pseudònim que ha de figurar també en
la coberta d’un sobre tancat on consti el nom dels alumnes, l’adreça, el telèfon, el
correu electrònic i el centre en què estan matriculats, segons el model adjunt. El centre
serà l’encarregat de trametre els treballs que el representin acompanyats d’un ofici.
6.- Els participants faran constar en la coberta del sobre tancat el caire de la modalitat
a la qual participen:
- Científica-Tecnològica o
- Humanitats, Ciències Socials i Arts.
7.- Jurat
President/a: un/a representant del Departament d'Ensenyament.
Secretari/ària: un/a representant de la Fundació Privada Reddis
Vocals:
- un/a representant de la Universitat Rovira i Virgili
- un/a representant de les direccions dels centres d'Educació Secundària
- un/a representant de la Fundació Privada Reddis
Una cop valorats els treballs presentats es farà una selecció de 6 treballs i els
interessats seran citats, prèvia comunicació, per tal que exposin públicament els
treballs i el jurat en pugui fer la valoració (el temps màxim per a l’exposició serà de 20
minuts).
El jurat pot declarar desert algun dels premis convocats si ho considera oportú. El seu
veredicte és inapel·lable.
8.- En cadascuna de les dues modalitats s’estableix un primer premi de 1.200 €, un
segon premi de 800 € i un tercer premi de 500 €.
9.- L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc durant el primer trimestre de l’any 2022.
10.- Els autors/es dels treballs premiats autoritzen la seva publicació a la Web de la
Fundació Privada Reddis.
11.- Els autors, per la mera participació en el concurs, han d’acceptar les bases i
renunciar a qualsevol reclamació legal. Altres aspectes no regulats en aquestes bases
seran resolts per la Fundació Privada Reddis.
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12.- S'estableix un curs acadèmic de carència, de manera que els centres, els
alumnes dels quals, rebin un dels 2 primers premis, no poden participar en la
convocatòria següent.
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PREMIS A L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒRIA DE LA
COMARCA DEL BAIX CAMP
2.- PREMIS ALS TREBALLS DE PROJECTE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
D'acord amb els seus estatuts, la Fundació Privada Reddis convoca la setena edició
dels premis als treballs de projecte de formació professional, amb l'objectiu de
potenciar la recerca i la investigació a l'ensenyament secundari postobligatori, i d'acord
amb les següents bases:
1.- Podran participar-hi alumnes de tots els centres d’educació secundària de la
comarca del Baix Camp, i cada centre podrà presentar un màxim de 3 treballs per
Família Professional, corresponents al Mòdul de Projecte (LOE), Crèdit de Síntesi
(LOGSE) o Projecte Final (Escola d'Art) dels Cicles Formatius de Grau Superior.
2.- Els treballs presentats han d'haver estat realitzats durant el curs acadèmic 2020-21,
i s'han de presentar amb el mateix contingut i format en què van ser presentats al
centre educatiu.
3.- La presentació a aquest premi és incompatible amb la participació en qualsevol
altre certamen d’aquestes característiques (criteri d’exclusivitat).
4.- Els participants han de presentar:
- una còpia impresa del treball.
- una còpia en suport magnètic, format PDF
- una presentació en format PowerPoint o similar.
En els fitxers, per tal de preservar l’anonimat del seus autors, no hi podrà figurar cap
referència que identifiqui l’alumne, professors o centre on estan matriculats.
5.- En mantenir-se les circumstàncies excepcionals durant el present curs, es
manté l'ampliació del termini de presentació i els centres participants podran fer
arribar els treballs no més tard del 24.09.21; per missatger, correu postal o amb
cita prèvia presencial (977321132) a la Fundació Privada Reddis, Plaça de la
Llibertat núm. 6 - 43201, Reus.
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Els treballs s’han de presentar signats amb un pseudònim que ha de figurar també en
la coberta d’un sobre tancat on consti el nom dels alumnes, l’adreça, el telèfon, el
correu electrònic i el centre en què estan matriculats, segons el model adjunt. El centre
serà l’encarregat de trametre els treballs que el representin acompanyats d’un ofici.
6.- Jurat
President/a: un/a representant del Departament d'Ensenyament.
Secretari/ària: un/a representant de la Fundació Privada Reddis
Vocals:
- un/a representant de la Universitat Rovira i Virgili
- un/a professor/a representant dels centres de Formació Professional de la comarca
del Baix Camp a proposta de la Fundació.
- un/a representant de la Fundació Privada Reddis
Una cop valorats els treballs presentats es farà una selecció d'un màxim de 3 treballs i
els interessats seran citats, prèvia comunicació, per tal que exposin públicament els
treballs i el jurat en pugui fer la valoració (el temps màxim per a l’exposició serà de 20
minuts).
El jurat pot declarar desert algun dels premis convocats si ho considera oportú. El seu
veredicte és inapel·lable.
7.- S'estableix un primer premi de 1.200 €, un segon premi de 800 € i un tercer premi
de 500 €.
8.- L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc durant el primer trimestre de l’any 2022.
9.- Els autors/es dels treballs premiats autoritzen la seva publicació a la web de la
Fundació Privada Reddis.
10.- Els autors, per la mera participació en el concurs, han d’acceptar les bases i
renunciar a qualsevol reclamació legal. Altres aspectes no regulats en aquestes bases
seran resolts per la Fundació Privada Reddis.
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3.- PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, autoritzo i quedo informat/informada de la incorporació de les meves dades
als fitxers automatitzats existents en la Fundació Privada REDDIS, així com al seu
tractament automatitzat, pel compliment de les finalitats fundacionals de la Fundació
Privada REDDIS.
Quedo informat/da de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició, segons els requisits establerts en la legislació vigent, per mitjà de notificació
dirigida a FUNDACIO PRIVADA REDDIS, Plaça Llibertat nº 6, Entresol (43201) REUS.
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PREMIS DE SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒRIA
Curs 2020-2021
TREBALL
Pseudònim:

Nom del treball:

CENTRE
Centre docent:
Tutor/a del treball:
AUTOR/A
Cognoms:
Nom:

Adreça
Localitat:

CP:

e-mail:

Telèfon:
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