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AJUTS DE LA CÀTEDRA DE L’AIGUA, NATURA I BENESTAR A ESTUDIANTS      
DE BATXILLERAT PER A LA REALITZACIÓ DE TREBALLS DE RECERCA (2022) 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA  

1. Objecte 

Es convoquen dos ajuts de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar per un import de 400 € cadascun, per a 
la realització de treballs de recerca d’estudiants que estiguin cursant el batxillerat a Centres d’Educació 
Secundària. 

2. Naturalesa 

Els ajuts de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar posen a disposició dels treballs de recerca seleccionats: 

a) Uns recursos econòmics que permetin, a l’estudiant, finançar despeses derivades del seu treball 
(desplaçaments, dietes, fotocòpies, material informàtic i d’oficina, material de laboratori, llibres, 
consumibles, etc.). 

b) Una aportació per als Centres de Secundària, que permeti contribuir a les despeses generals 
relacionades amb el projecte (material fungible, desplaçaments del tutor del Centre que actuï com a 
responsable acadèmic del treball, despeses postals, etc.). 

c) El suport de personal docent i investigador de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
(UVic-UCC), de la Universitat de Girona (UdG), així com dels instituts i centres de recerca vinculats 
amb la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar, per mitjà de la figura del tutor. Aquest professor i/o 
investigador facilitarà a l’estudiant l’assessorament científic i tècnic per a la realització del seu treball 
de manera coordinada amb el tutor acadèmic del centre de secundària i, si fos necessari, l’accés a les 
instal·lacions i serveis del centre on desenvolupi la seva activitat investigadora. 

La quantia econòmica de cada ajut s’haurà de destinar a sufragar les despeses relacionades amb el projecte 
de recerca i serà distribuïda de la manera següent: 300€ per a l’alumne autor del treball i 100€ per al Centre 
d’Educació Secundària. 

3. Requisits dels sol·licitants 

Podrà sol·licitar un ajut qualsevol estudiant que cursi el batxillerat en algun Centre d’Educació Secundària 
de Catalunya. Serà imprescindible que la sol·licitud sigui complimentada per la direcció del Centre. 

L’estudiant haurà de satisfer els requisits següents: 

– Haver aprovat tots els crèdits de 3r i 4t d’ESO amb una qualificació global del segon cicle de secundària 
igual o superior a 7,5. La qualificació global del segon cicle de secundària serà la mitjana aritmètica de 
tots els crèdits cursats a 3r i 4t d’ESO. 

– Estar matriculat a primer de batxillerat durant el curs 2021/22. 
– Comprometre’s a iniciar el treball durant el curs 2021/22 i a presentar-lo durant el curs 2022/23. 
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4. Sol·licituds i documentació 

La documentació que cal presentar al moment de la sol·licitud és la següent: 

a) Imprès de sol·licitud normalitzat, que es pot obtenir al web de la Càtedra: 
http://www.catedraaigua.cat/ajuts-i-premis. L’imprès s’haurà de presentar signat degudament pel 
director i tutor, i segellat pel Centre d’Educació Secundària, indicant la qualificació global del segon 
cicle d’educació secundària obtinguda per l’estudiant. 

b) Fotocòpia del DNI de l’estudiant. 
c) Proposta de projecte de recerca, seguint el model que es pot obtenir al web de la Càtedra. En aquesta 

proposta s’hauran de precisar els objectius que es volen assolir, l’interès científic, la metodologia que 
es seguirà i els recursos materials per a dur-lo a terme. Aquesta proposta ocuparà un màxim de quatre 
pàgines. 

La sol·licitud de participació, acompanyada de la documentació requerida, s’haurà de lliurar a l’oficina 
central del registre, a qualsevol de les oficines auxiliars habilitades per al registre, o a través del registre 
electrònic, de la UdG (https://www.udg.edu/ca/arxiu/) o de la UVic-UCC (https://www.uvic.cat/arxiu). El 
termini màxim per a la recepció de candidatures finalitzarà el dia 30 d’abril de 2022, inclòs. 

5. Temàtica dels projectes 

La temàtica dels projectes s’haurà d’emmarcar en les línies de recerca de la Càtedra de l’Aigua, Natura i 
Benestar i/o en el seu àmbit territorial, les Guilleries. En el cas de treballs que també contemplin altres 
àmbits territorials propers, les Guilleries n’hauran de ser una part rellevant. Concretament, es valoraran de 
manera preferent aquells projectes que es centrin en l’estudi del patrimoni natural de les Guilleries, 
especialment els referits a temàtiques d’aigua i natura. 

6. Criteris de valoració i adjudicació 

Les sol·licituds es valoraran d’acord amb els criteris següents: 

a) Coherència, viabilitat i originalitat del projecte del treball (fins a un màxim de 4 punts). 
b) Qualificació global del segon cicle de secundària (fins a un màxim de 4 punts). 
c) Afinitat de la temàtica del projecte amb les línies de recerca proposades (fins a un màxim de 2 punts). 

 
7. Adjudicació inicial dels ajuts i assignació dels tutors 

Dins el període de 15 dies hàbils després de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, el 
tribunal, format pels dos directors de la Càtedra (Sr. Marc Ordeix Rigo i Sr. David Soler Hernàndez), així com 
la Regidora d’Educació, Joventut i Infància de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm (Sra. Georgina Vilà 
Francisco, o persona en qui delegui), i amb l’assessorament d’experts en la matèria si es considera oportú, 
analitzarà les sol·licituds i acordarà proposar com a beneficiaris dels ajuts les dues propostes de treball de 
recerca que obtinguin les puntuacions globals més altes d’acord amb els criteris de valoració. 

http://www.catedraaigua.cat/ajuts-i-premis
https://www.udg.edu/ca/arxiu/
https://www.uvic.cat/arxiu
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En funció de les temàtiques dels treballs seleccionats, la Càtedra oferirà al personal acadèmic de les 
Universitats i Centres de recerca vinculats la possibilitat de col·laborar com a tutors dels projectes. 
L’adjudicació de la figura del tutor de la Universitat es farà en el termini màxim d’un mes des de la proposta 
de beneficiaris per part del tribunal. 

8. Resolució dels ajuts 

L’adjudicació definitiva dels ajuts es farà pública per mitjà de la pàgina web de la Càtedra i de les seus 
electròniques de la UdG i de la UVic-UCC. La Càtedra també n’informarà als interessats i als seus Centres 
d’Educació Secundària respectius, incloent el nom i dades de contacte dels tutors que han estat assignats 
per a cadascun dels treballs. 

9. Acceptació de les parts 

En el termini d’un mes després de la concessió definitiva de l’ajut, i perquè es faci efectiu, caldrà deixar 
constància escrita de la seva acceptació. La Càtedra farà arribar un model de document d’acceptació als 
beneficiaris, que haurà de ser complimentat després d’una reunió entre el tutor del Centre de Secundària, 
l’estudiant i el tutor de la Universitat, signat i lliurat a la Càtedra en format pdf (si totes les signatures que 
inclou són electròniques) o en format original imprès (si les signatures són manuals) a través de les oficines 
de registre o del registre electrònic de qualsevol de les dues universitats. L’acceptació suposa que les tres 
parts estan d’acord amb un pla de treball elaborat conjuntament i en el manteniment d’uns contactes que 
facin efectiu un seguiment coordinat del projecte de recerca. La no presentació del document d’acceptació 
suposa la renúncia automàtica a l’ajut. 

Amb independència de la col·laboració acordada, s’assumeix que: 

a) La responsabilitat del treball de recerca correspon a l’estudiant que el fa. 
b) La direcció acadèmica la fa efectiva el tutor del Centre d’Educació Secundària. 
c) El paper del/s tutor/s de la Universitat es limita a les tasques d’assessorament i enllaç amb la 

Universitat. L’estudiant s’haurà de reunir amb el/s tutor/s de la Universitat almenys tres vegades: 
• Al començament, per concretar el disseny de la part pràctica i/o experimental del treball. 
• Una vegada acabada la part pràctica i/o experimental, per analitzar els resultats de les dades 

obtingudes. 
• Abans del lliurament de la memòria definitiva. 

 
10. Finançament i lliurament del treball 

La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar destinarà un total de 800 € al finançament dels dos ajuts, 400 € per 
a cadascun. Un dels ajuts anirà a càrrec del pressupost de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar per la part 
de la UdG i l’altre, per la part de la UVic-UCC. 

El pagament de cada ajut es farà efectiu en un únic termini, mitjançant transferència bancària, un cop 
presentada la documentació necessària per a fer aquest tràmit:  
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a) Formulari de dades bancàries de l’estudiant omplert i signat per tots els titulars del compte. 
b) Fitxa de creditor degudament omplerta i signada pels titulars del compte, i segellat i signat per 

l’oficina bancària (aquests dos impresos seran proporcionats per la Càtedra). 
c) En cas que la fitxa de creditor no disposi del segell i signatura de l’oficina bancària, caldrà aportar un 

document que acrediti la titularitat del compte bancari: podrà ser un certificat de titularitat bancària, 
o la còpia d’un rebut domiciliat recent en què figuri el número de compte i el titular o titulars. 

d) Pel que fa a l’institut de secundària, no caldrà aportar cap documentació si el centre ja consta com 
a creditor de la universitat que hagi d’efectuar el pagament. En cas contrari, s’haurà de trametre la 
mateixa documentació especificada als epígrafs a, b i c, signada pel responsable del centre. 

Un cop avaluat el treball de recerca pel Centre d’Educació Secundària, caldrà que el centre acrediti, 
mitjançant un certificat, la nota atorgada al treball. També s’enviarà una còpia del treball de recerca a la 
Càtedra (preferiblement en suport informàtic). Així mateix, caldrà fer arribar a la Càtedra una memòria breu 
de cadascun dels tutors del Centre de Secundària, del desenvolupament del treball, la utilitat d’haver gaudit 
d’un ajut de la Càtedra de l’Aigua Natura i Benestar, les incidències ocorregudes i altres informacions que es 
cregui convenients d’aportar, així com una relació de les despeses efectuades, tant de l’estudiant com del 
Centre, atribuïbles al finançament rebut. Tota aquesta documentació s’haurà de lliurar abans no finalitzi el 
curs acadèmic 2022-2023, a través del registre de qualsevol de les dues universitats. 

La Càtedra podrà sol·licitar que l’estudiant faci una presentació breu dels resultats del treball en el marc d’un 
acte públic coorganitzat per la Càtedra i l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm amb motiu de la celebració dels 
Dies Mundials dels Boscos i de l’Aigua de l’any 2023, en una data i lloc que es comunicaran oportunament. 
Si la celebració d’aquest acte no fos possible, la Càtedra podrà demanar a l’estudiant que trameti una 
gravació en format multimèdia, d’uns 3 minuts de durada, on es sintetitzin els objectius, els resultats 
principals i les conclusions del treball. En cas que en aquesta gravació hi aparegués la imatge de l’estudiant, 
s’hauria de comptar amb l’autorització expressa dels pares o tutors legals del/la menor. 

Finalment, la Càtedra sol·licitarà als tutors de la Universitat un informe de valoració del seguiment realitzat 
a l’estudiant assignat. Una vegada rebuda tota aquesta documentació, l’ajut ja es donarà per tancat. 

11. Revocació de l’ajut 

Si el treball de recerca pel que s’ha concedit l’ajut no s’executa, o se’n deriva un informe negatiu dels tutors, 
el tribunal podrà acordar la revocació de l’ajut concedit i exigir el reintegrament de les quantitats concedides. 

12. Edició i difusió 

La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar es reserva el dret de publicar íntegrament els treballs guardonats, 
o bé un resum d’aquests, en suport paper i/o en suport digital. També de la gravació en format multimèdia. 
Tant la Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar com l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm podran fer-se ressò i 
difondre els resultats dels ajuts a través dels respectius canals de comunicació institucional i a les xarxes 
socials. 


