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3.

Els temes dels treballs han destar relacionats
amb làrea de física. Es valorarà principalment
la creativitat i loriginalitat del projecte, així
com també els seus aspectes tècnics i formals.

La revista digital Recursos de física
(http://www.rrfisica.cat/), publicada per la
SCF, escollirà, sempre que s'adeqüin als criteris
de la publicació, un o més dels treballs premiats
i, d'acord amb els autors, publicarà un article
relacionat amb aquest treball.

4.

Cal presentar una còpia en paper del treball.
Els treballs poden acompanyar-se dels models
o els prototipus que shagin dissenyat.

5.

Els treballs han désser redactats en català i
han danar acompanyats duna síntesi,
mecanografiada a doble espai, que no superi
els dos folis. Shi farà constar lobjectiu, la
metodologia, els resultats i les conclusions de
la recerca.

12.

Els treballs premiats quedaran dipositats a la
seu de la Societat Catalana de Física. Els treballs
no premiats es podran recuperar fins a finals
de lany 2011.
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11.

E-mail

El veredicte es donarà a conèixer durant la
tercera setmana de juny i tot seguit es lliuraran
els premis en metàl·lic. El lliurament dels
diplomes es farà, a la seu de lInstitut dEstudis
Catalans, conjuntament amb el lliurament dels
premis de la Fase Catalana de lOlimpíada de
Física del proper curs.

de/d'

Els treballs que es presentin han désser fruit
de la recerca individual o col·lectiva, que els
estudiants de batxillerat han de fer sota la tutela
del professorat del seu centre destudis.

;

2.

Nom del tutor/ra

Els premis van dirigits als estudiants que, durant
el termini daquesta convocatòria, facin el darrer
curs de batxillerat en els centres densenyament,
públics o privats, dAndorra, Catalunya, les Illes
Balears i el País Valencià.

Centre dEnsenyament

1.

Títol del Treball presenta

10.

La convocatòria es regirà per les bases següents:

DNI

Hi haurà dos premis cadascun dells dotat amb
600 euros i el corresponent diploma. També es
podran atorgar accèssits, amb una dotació de
300 euros i el corresponent diploma, als treballs
que es consideri que reuneixen mèrits suficients.
Les persones responsables de la tutoria dels
treballs premiats o que hagin tingut un accèssit
rebran un diploma de reconeixement.

E-mail:

9.

Telèfon:

El termini dadmissió dels treballs és el dijous
12 de maig de 2011. Els treballs shan dadreçar
a la Secretaria de la Societat Catalana de Física,
seu de lInstitut dEstudis Catalans, carrer del
Carme, 47, 08001 Barcelona.

CP

8.

Població

El jurat serà nomenat per la Junta de la Societat
Catalana de Física.

Adreça

7.

el dia

Els treballs els presentaran els centres
densenya-ment, amb un màxim de tres per
centre. Cada treball anirà acompanyat de la
fitxa annexa emplenada amb les dades personals
de lautor o l'autora i d'una carta, signada per
la persona responsable de la tutoria i amb el
vistiplau de la direcció del centre, on sexplicitin
breument les motivacions i les característiques
principals de la recerca.

Nascut/nascuda a

La Societat Catalana de Física, filial de
lInstitut dEstudis Catalans, convoca per
novena vegada aquests premis amb lobjectiu
destimular la redacció de treballs diniciació
a la recerca sobre temes de física. Aquests
premis van adreçats als estudiants de
batxillerat.

6.

Nom i cognoms
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