Bases pel XIII Premi PRBB al millor treball de recerca en
ciències biològiques d’estudiants de batxillerat
La Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra i el Parc de
Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), amb el propòsit comú d’incentivar la recerca en
ciències biomèdiques, convoquen el XIII Premi PRBB de Recerca en Ciències de la Salut i
de la Vida per a estudiants de batxillerat.
Seran guardonats els 5 treballs de recerca de qualsevol disciplina de les ciències de la salut
i de la vida, realitzats durant el present curs acadèmic 2017-2018 i desenvolupats en centres
de secundària i batxillerat públics, concertats o privats de Catalunya.
Els 5 participants finalistes hauran de realitzar un pòster científic i defensar-lo davant del
jurat per optar als premis.
Els premis que s’ofereixen són els següents:
Primer Premi:

1.000 €

Segon Premi:

500 €

Tercer Premi:

250 €

Quart Premi:

100 €

Cinquè Premi:

100 €

Dues mencions especials:
1. 4 llibres de divulgació científica
2. 4 llibres de divulgació científica
 Al premi hi poden optar els alumnes de batxillerat, que hagin estat seleccionats
prèviament pel seu centre.
 La Direcció de cada centre d’ensenyament podrà presentar al Premi tots els treballs de
recerca que cregui oportuns. És imprescindible el permís del centre per participar i cal deixar
constància al registre de participació. Sempre que es pugui, és preferible adjuntar la carta
de consentiment i/o permís de l’institut.
 Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits. S’acceptaran treballs que s’hagin
presentat a altres concursos i/o premis.
 Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament
interdisciplinari en el camp de la Biologia.
 Es valorarà també la capacitat i habilitats divulgatives en la confecció del pòster i en
l’exposició del treball
 És requisit imprescindible per participar en el concurs adjuntar el treball i omplir el
formulari online que trobaran a la web del Premi PRBB (http://premi.prbb.org). Els treballs
de recerca s’han de presentar ÚNICAMENT en format digital mitjançant el formulari
accessible des de la pàgina web. Els arxius han de ser en format pdf o Word i no superar
els 10MB.
 Els treballs enviats han d’anar signats sota pseudònim. El/s nom/s del/s autor/s no poden
constar ni a la portada ni a l’interior dels treball.

 Els treballs poden ser de grup d’un màxim de 3 persones i es poden presentar en català,
castellà o anglès. En cas que el treball guanyador sigui de múltiple participació, només es
lliurarà un premi per categoria, tal com s’especifica en l’apart de guardons.
 Si cal enviar material addicional podeu enviar els vostres arxius a través de comptes com
Dropbox, Wetransfer o similar i enviar la URL al correu: premiprbb@prbb.org
 La presentació de treballs es podrà realitzar a partir del 10 de gener de 2018 a les 9.00h i el
termini de lliurament finalitzarà a les 9.00h del 28 de febrer de 2018. Es recomana enviar el
treball abans d’aquesta data per evitar el col·lapse del servidor en les últimes hores del
termini.
 El 10 d’abril de 2018, el jurat decidirà els 5 finalistes del concurs i aquests, per optar als
premis, hauran de presentar un pòster científic del seu treball i defensar-lo davant del jurat.
El mateix dia, l’organització informarà als finalistes i els enviarà un dossier amb instruccions
per dissenyar el pòster científic. Podreu consultar els noms dels finalistes a partir de l’11
d’abril de 2018 al lloc web.
 Els finalistes hauran d’enviar els fitxers dels pòsters per correu electrònic abans de les
18.00h del 23 d’abril de 2018.
 Els finalistes hauran de presentar el seu treball al jurat amb el suport del pòster
científic.
 La defensa dels 5 treballs finalistes davant del jurat, la decisió del guanyadors i el
lliurament de premis es farà en el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona el divendres 27
d’abril del 2018 a partir de les 9.00 h (programa a confirmar). L’organització enviarà tota la
informació detallada durant la primera quinzena d’abril de 2018.
 L’autor o l’autora del treball premiat autoritzarà la UPF a incorporar-lo en les plataformes
digitals d’accés obert pròpies de la UPF, o en aquelles altres en les quals participi la UPF en
l’àmbit de les competències que li són pròpies i sense ànim de lucre.
 La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Per a més informació envieu un correu a premi@prbb.org o truqueu al 93316000.

Organitza:

LOPD
D’acord amb el que estableixen els articles 5, 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de
caràcter personal, l’article 12 del seu Reglament de desplegament, aprovat per el Reial Decret 1720/2007 i els
articles 20, 21 i 22 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic,
l’informem que les seves dades personals s’inclouran al fitxer COMUNICACIÓ I RELACIONS PÚBLIQUES,
titularitat de Consorci PRBB i seran objecte de tractament per gestionar els premis i concursos que s’organitzin; no
seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment a excepció que una
llei ho estableixi.
Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit i adjuntant còpia de DNI a
Consorci PRBB, C/ Doctor Aiguader, 88, 08003 Barcelona. (A efectes de l'exercici dels drets ARCO, si que serà
necessari que s'adjunti còpia del DNI perquè la llei obliga al usuari a identificar-se com a titular de les dades a les
que vol accedir. Però com la llei no especifica res respecte al mitjà que s'utilitzi, si que es podria fer per email enlloc
del correu postal). Des del PRBB l'informem que des del moment en que l'usuari entra a participar del concurs
regulat en aquestes bases cedeix expressament a l'entitat organitzadora el dret a reproduir i difondre les fotografies
en les que figura la seva imatge a través de qualsevol mitjà o canal de comunicació durant el termini d'un any per a
les finalitats pròpies del Premi PRBB o de les activitats del PRBB; en particular, les fotos es podran publicar a la
web www.prbb.org

