
 1 

 

XVI FIRA LITERÀRIA JOAN CID I MULET 

 

L’EMD de Jesús convoca el: 

XV CONCURS DE TREBALLS DE RECERCA EN LLENGUA, LITERATURA O EXILI CATALÀ 

 

Participants 

Podran participar-hi els estudiants de 2n curs de batxillerat matriculats en 

qualsevol centre d’ensenyament secundari de les quatre comarques de les Terres 

de l’Ebre durant els curs acadèmic 2022-2023. 

 

Contingut del concurs 

El concurs consisteix en el lliurament del treball de recerca realitzat per l’alumne/a 

a 2n de Batxillerat . 

Es poden presentar treballs de totes les opcions de batxillerat sempre i quan el 

tema verse entorn de la Llengua i la Literatura o de l’Exili Català. 

Els treballs que es presenten al concurs han de ser fruit de la recerca 

individual/col·lectiva, tutelada i redactada com a part del currículum de l’alumnat. 

Podran ser redactats en català o en castellà. 

La selecció dels millors treballs i l’adjudicació dels diferents premis es realitzarà en 

funció de la rellevància i l’interès i del seu contingut. Es valoraran en gran mesura 

la motivació, les competències pel que fa a l’estructuració dels continguts, la 

capacitat d’anàlisi, les habilitats d’expressió escrita i la consecució d’objectius. 

 

Com participar-hi 

Tots els alumnes que desitgen participar en el concurs hauran d’emplenar un 

formulari d’inscripció (adjunt al document), amb totes les dades que es demanen, 

que estarà en possessió dels professors delegats de cada centre. 
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Posteriorment, hauran de lliurar: 

 Una còpia enquadernada del treball de recerca. El treball es presentarà de 

manera anònima i, per tant, en cap cas a la portada haurà de constar el 

nom de l’alumne/a, el nom del centre de procedència o el nom del tutor/a 

que ha dirigit la recerca.  

 Un resum d’un màxim de dues pàgines en què consten els objectius, la 

metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca. Al document no hi 

haurà en cap cas el nom de l’alumne/a, el nom del centre de procedència o 

el nom del tutor/a que ha dirigit la recerca.  

 Una còpia del treball en format digital (CD/llapis USB), sense cap dada de 

l’alumne/a, del centre de procedència o del tutor/a. 

 Una fotocòpia del DNI o del passaport. En cas que l’alumne/a siga menor 

d’edat en el moment de lliurar el treball, caldrà adjuntar una fotocòpia del 

pare, mare o representant legal. 

 

El treball haurà de ser original i presentat per l’alumne/a com a treball de recerca 

de 2n de Batxillerat. En aquest sentit, l’EMD de Jesús, com a organitzadora del 

premi, es reserva el dret de demanar una comprovació d’autenticitat al centre 

d’estudis de l’alumne/a. 

 

Lloc i calendari 

El lliurament dels treballs i la documentació es podrà efectuar fins a les 13.00h del 

divendres 31 de març de 2023 a les oficines de l’EMD de Jesús o a través de 

correu postal a l’adreça següent: 

EMD de Jesús 

Plaça Pati de la Immaculada, 1 

43590 Jesús (Baix Ebre) 

El dijous 13 d’abril de 2023 es podrà saber quin ha estat el veredicte del jurat, que 

serà comunicat pels professors representants de cada institut als seus alumnes 

corresponents. 

En cas que el jurat ho considere convenient, es podrà demanar als alumnes que 

presenten els treballs de manera presencial dintre de la XVI Fira Literària Joan Cid i 

Mulet. En cas afirmatiu, les exposicions tindrien lloc durant el dissabte 15 d’abril de 

2023 a la Pèrgola del Pati de la Immaculada, en el marc de l’acte d’entrega de 

premis d’aquesta convocatòria. 

 

Jurat 

El jurat estarà integrat per especialistes en Llengua i Literatura del territori. 

N’actuarà com a secretari el Sr. Pere Panisello Tafalla, regidor de cultura de l’EMD 

de Jesús. 

Les decisió del jurat serà inapel·lable. 



 3 

Premis 

El jurat determinarà quin ha estat el treball guanyador entre tots els presentats i 

atorgarà un únic premi. 

El guanyador/a del concurs rebrà una acreditació del premi rebut i 200€. 

Així mateix, si el jurat ho considera convenient podrà declarar diferents accèssits o 

mencions que també seran mereixedores d’un reconeixement. 

El tutor/a de la recerca guanyadora rebrà un diploma i podrà prologar la publicació 

del treball que s’edite per a la Fira de l’any següent. 

Els centres d’estudi dels alumnes guanyadors del concurs rebran un diploma i un 

trofeu commemoratiu. 

Tots els estudiants que presenten un treball rebran un diploma per la seua 

participació. 

La propietat intel·lectual dels treballs premiats és dels autors. La participació en el 

concurs implica que s’autoritza l’EMD de Jesús a publicar i difondre els treballs, així 

com les fotografies realitzades durant les jornades, a través dels mitjans que 

considere oportuns. 

Els treballs no premiats es podran recollir a les oficines de l’EMD de Jesús fins al 4 

de maig de 2023. Passat aquest termini no es retornarà cap dels treballs i aquests 

passaran a formar part del fons de la Biblioteca de Jesús. 

       

 

Jesús, 20 de gener de 2023 
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XV CONCURS DE TREBALLS DE RECERCA  

EN LLENGUA, LITERATURA O EXILI CATALÀ 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

 

Títol del treball 

 

 

 

Centre Educatiu 

 

 

 

Tutor/a del treball 

 

 

 

Correu electrònic 

 

 

 

Telèfon 

 

 

 

Alumne/a 

 

 

 

Data de naixement 

 

 

 

Adreça 

 

 

 

Correu electrònic 

 

 

 

Telèfon 

 

 

 

Observacions 

 

 

 
 
Els sotasignats afirmen conèixer les bases del concurs i acceptar-les. 

 

Signatura del tutor/a - Director/a del Centre   Signatura Alumne/a 

       

 


