III CERTAMEN IES MALILLA DE JOVES
INVESTIGADORS
L'IES Malilla pretén fomentar entre l'alumnat l'interés pel
coneixement i per la investigació en qualsevol àmbit del saber. La
curiositat natural que senten els joves pel món on viuen pot plasmarse en investigacions rigoroses, amb l'objectiu d'estudiar les causes i
els motius tant de fenòmens naturals com socials i culturals. Amb la
finalitat de promoure l'interés dels joves pel saber i el coneixement, i
amb l'objectiu de premiar la dedicació i l'esforç de l'alumnat, es
convoca el III CERTAMEN IES MALILLA DE JOVES
INVESTIGADORS, d'acord amb les següents bases:
1) Podrà participar l'alumnat que durant el curs acadèmic 2016-17
es trobe matriculat en Batxillerat en un Centre Escolar de la
Comunitat Valenciana.
2) Es concediran 3 Premis:
1r. Premi: 250 euros i diploma.
2n.Premi: 200 euros i diploma
3r. Premi: 150 euros i diploma.
1r. Accèssit: 100 euros y diploma
2n. Accèssit: 100 euros y diploma
3) S'expendrà diploma de participació a tots els equips participants.
4) El tema de les investigacions escolars serà lliure.
5) Els treballs podran realitzar-se individualment o en equip. En
aquest cas, el nombre de participants de cada equip no podrà ser
superior a 3.
6) Els treballs hauran d'estar tutoritzats per algun professor o
professora del Centre al que pertanyen els alumnes.
7) Els treballs seran inèdits i originals.
8) L'extensió dels treballs serà la que necessite cada una de les
investigacions.
9) El jurat valorarà la formulació de la qüestió investigada i els

objectius, la metodologia i les tècniques d'investigació emprades,
així como els resultats i les conclusions obtingudes, l'aportació
personal dels autors o autores, la bibliografia utilitzada i la
presentació i la redacció de la investigació.
10) Presentació dels treballs:
- Es presentarà una còpia impresa del treball sencer.
- S'adjuntarà una síntesi impresa del treball, com a màxim
de 3 fulls, on s'exposarà de manera resumida el tema,
objectius, metodologia, resultats i conclusions principals.
- Ademés s'enviaran per correu electrònic dos fitxers, un
d'ells contindrà el treball sencer i l'altre amb la síntesi de la
investigació. Els dos en format .pdf, a la adreça electrònica
jovenesinvestigadores@iesmalilla.es.
- Ni el treball ni la síntesi hauran de portar el nom dels autors
ni el del Centre escolar, ni cap altra informació que puga
identificar l'autoria del treball.
- El treball i la síntesi impresos en paper s'enviaran en sobre
tancat a la adreça postal IES MALILLA, c/ Bernardo Morales
s/n, 46026, València. En el sobre s'indicarà III CERTAMEN
IES MALILLA DE JOVES INVESTIGADORS.
- A l'interior del sobre, acompanyant a l'anterior
documentació, s'inclourà una plica, dins de la qual constaran
les següents dades: títol del treball, nom de les autores o
dels autors, nom de la tutora o tutor, centre a què pertanyen,
email, telèfon de contacte i DNI. A l'exterior del sobre
s'escriurà només el títol del treball que es presenta a
concurs.
- La data límit per a la recepció dels treballs a l'IES Malilla
serà el 20 de juny de 2017. Només s'acceptaran treballs
rebuts després d'aquesta data si la data del mata-segells és
anterior al dia 21 de juny.
11) Els treballs guardonats seran publicats a la web de l'Institut i es
comunicarà per correu electrònic als premiats a partir de la primera
quinzena de setembre.
12) El lliurament dels premis es realitzarà en la primera quinzena
d'octubre, en un acte a què estaran convidats tots els participants,
així como autoritats educatives i representants del Centres dels

treballs guanyadors.
13) En l'acte de lliurament de premis, els guanyadors del tres
premis faran una breu exposició-presentació (aprox. 18 minuts
cadascuna) dels seus treballs.
14) Els guanyadors estaran obligats a assistir a l'acte de lliurament
dels premis. En cas que no ho feren, es lliuraria el premi al següent
classificat.
15) Els treballs no es retornaran als seus autors.
16) La participació en aquestos Premis implica l'acceptació de les
bases i del fallo del jurat.
17) Per a qualsevol consulta o dubte sobre les bases els interessats
hauran de dirigir-se a la coordinador dels premis: Carolina Picazo, al
correu electrònic jovenesinvestigadores@iesmalilla.es
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