
Bases de participació en la 14a Mostra de Recerca Jove de Barcelona 
Curs 2021-2022 

El Consorci d’Educació convoca una nova edició de la Mostra de Recerca Jove (MRJ) amb 
l’objectiu de potenciar, coordinar i difondre les iniciatives que s’estan duent a terme a la 
ciutat pel que fa a la recerca en el batxillerat i, alhora, garantir l’accés als recursos que 
ofereix la ciutat per a l’elaboració dels treballs de recerca. 

La MRJB vol donar a conèixer els treballs de recerca de 2n de batxillerat més reeixits i 
reconèixer l’esforç realitzat per l’alumnat i el professorat que el tutoritza. És una jornada 
d’intercanvi en què professionals i gent experta en diferents àmbits del coneixement 
dialoguen amb els i les joves estudiants. 

Tots els treballs presentats aniran directament a la Mostra de ciutat. 

La Mostra de Recerca Jove de Barcelona se celebrarà el 27 d’abril de 2022 (format per 
determinar). 

1. Participació 

● Es podrà presentar un treball de 2n de Batxillerat per centre educatiu, excepte 
aquells que tinguin també Batxillerat escènic o artístic, que en podran presentar dos. 

● El tutor/a és la persona responsable d’enviar el treball seleccionat a través del 
formulari corresponent. 

● Els treballs han de ser individuals, segons s’explicita a les Instruccions per a 
l’organització i funcionament dels centres educatius. Excepcionalment s’admetran 
treballs amb fins a 4 autors: en aquest cas, caldrà adjuntar un informe del tutor/a 
justificant i validant la múltiple autoria. 

● En cas que el treball de recerca de l’alumne formi part d’una investigació de més 
abast o participi en algun dels programes de tutoria per a treballs de recerca que 
ofereixen els centres de recerca, entitats i universitats caldrà indicar quina és 
l’aportació de l’alumne a aquesta recerca i quines conclusions n’obté. 

● En cas que l’alumnat faci la recerca amb el suport d’entitats, s’haurà d’especificar el 

paper que han tingut sobre la mateixa en la pròpia memòria o amb un carta del tutor 

o tutora del centre educatiu. 

● Es poden presentar treballs que continuen una recerca anterior. En aquest cas, 
caldrà esmentar el treball previ indicant: les dades (autor/a, tutor/a, centre educatiu, 
curs escolar) i el lloc on es pot consultar. També s’haurà d’explicar quin és el punt de 
partida i quines són les noves aportacions que es fan respecta a la recerca anterior. 
Es poden presentar treballs que s’hagin elaborat segons les metodologies  de 

recerca següents: 

● 

 

 



o Treballs descriptius i de catalogació: recollida, anàlisi i classificació o catalogació 
d’una quantitat important i significativa de dades. 

o Treballs explicatius i d’hipòtesi: plantejament i anàlisi d’hipòtesi explicatives o 
interpretatives, avaluació i contrastació. 
 

Treballs comparatius: elaboració i aplicació de criteris de comparació entre dos o 
més elements. 

o 

o Estudis de cas (biogràfic, de grup o d’institucions, genealogia i memòria familiar, 
memòria històrica): recerca i comprensió de particularitats significatives. 

o Treballs de disseny i producció encaminats a resoldre problemes acotats en 
situacions concretes o a dissenyar solucions tecnològiques. 

o Treballs de creació artística sobre el procés creatiu, la metodologia emprada i 
que conclouen amb alguna obra artística. 

o Treballs de recerca-acció que apliquin la investigació-acció participativa que 
combina dos processos: conèixer i actuar, implicant a la població, la realitat de la 
qual s’aborda des de la recerca. 

2. Lliurament dels treballs 

El centre educatiu haurà de seleccionar internament el treball a presentar, i sol·licitar la 
participació a través del següent formulari, i amb els requeriments detallats al punt 3: 

https://forms.gle/sLe7SPmgvHYLN7Er9 

 

Aquest formulari ha de ser enviat pel tutor/a o responsable del centre educatiu. La informació 
l'han de facilitar les persones autores.  

3. Documentació que cal presentar. 

En suport informàtic, mitjançant formulari: 

● Treball de recerca, en un sol fitxer i en format pdf (imatges comprimides). 
● 2 imatges d’alta resolució, significatives del procés de realització del treball, en format 

JPG o JPEG.  
● Enllaç a un vídeo (Elevator Pitch) d’un minut com a màxim, tenint en compte les 

pautes de l’Annex. 
● Autorització de drets d’imatge (adjunt). 
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4. Termini de presentació 

El termini de presentació finalitza el 6 d'abril de 2022. 

5. Mostra de ciutat 

Tots els treballs presentats es publicaran en format poster a la pàgina web del Consorci 
d’educació, així com a les pàgines web dels Serveis Educatius dels districtes. 

Es realitzarà un esdeveniment públic en el qual es reconeixerà l’esforç de tots els 
participants i paral·lelament s’organitzaran uns mini fòrums on es donarà visibilitat a alguns 
treballs que destaquin per seva la temàtica i/o pel procés de la recerca. En aquesta activitat 
l’alumnat de 2n podrà compartir la seva expertesa i experiència amb l’alumnat de 1r. 

8. Autoria, propietat intel·lectual i cessió de drets 

Les persones participants assumeixen l’autoria i originalitat dels treballs presentats, en 
responen i es comprometen a no presentar materials dels que no tinguin drets d’ús 
degudament acreditats. L’organització no es fa responsable de l’ús inadequat dels drets de 
la propietat intel·lectual dels autors i les autores dels treballs. 
La propietat intel·lectual dels treballs presentats és dels autors i les autores, però amb la 
presentació dels treballs autoritzen l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’educació de 
Barcelona a fer-ne difusió pública sempre que no tingui un objectiu comercial i estigui 
adreçada a la difusió de la convocatòria, a la promoció dels autors i les autores i el 
professorat participant. 

Les persones que participen a la mostra eximeixen l’organització d’aquest premi de 
qualsevol responsabilitat derivada dels continguts i de l’ús que facin dels treballs terceres 
persones. 

9. Tractament de dades personals 

L’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’educació de Barcelona tracta les dades personals 
facilitades per les persones participants a l’efecte de la tramitació de l’expedient administratiu 
corresponent d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679, del 
parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, 
i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

L’Ajuntament de Barcelona publicarà els noms dels autors i tutors dels treballs finalistes a 
les pàgines web del Consorci d’Educació de Barcelona. 

10. Drets d’imatge 

La participació a la Mostra implica l’autorització a l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci 
d’educació de Barcelona per utilitzar la imatge personal dels participants en els actes i 
esdeveniments relacionats amb la Mostra de Recerca Jove. 
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11. Acceptació de les bases 

La participació en la convocatòria suposa el coneixement i la plena acceptació d’aquestes 
bases. 

En tot allò no previst en aquestes bases, s’aplica la legislació vigent. 
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Annex 

Elevator Pitch 

L'elevator pitch és una tècnica que consisteix en preparar un discurs per presentar un 
projecte o una idea d’una forma concisa, i persuadir a la persona que t'està escoltant amb el 
temps que dura un viatge en ascensor. Normalment entre 45 segons i 1 minut. En aquest 
breu espai de temps hem de ser capaços de condensar el millor o el més important de la 
nostra idea i saber transmetre-ho a l’altre persona d’una forma concisa, energètica i amb 
confiança. 

A continuació et donem orientacions per fer el teu Elevator Pitch: 

● Màxim 1 minut de durada 

● El pots fer amb el mòbil 

● Posa la càmera en horitzontal 

● Busca una bona il.luminació 

● Fes un primer pla teu 

● Fes un guió previ, que contempli aquestes 5 parts: 

● Comença motivant a l’espectador al voltant del teu treball de recerca (llança 

alguna pregunta, explica alguna curiositat, etc) 

● Explica qui ets 

● Exposa l’objecte de la teva recerca 

● Parla del procés de la teva recerca 

● Acaba amb les conclusions i experiència que has extret de la teva recerca 

● Afegeix una portada inicial amb teu nom, el nom del treball i del teu institut 

● Adjunta el vídeo al formulari en format mp4, mov o avi 

Si no coneixes apps d’edició de vídeo pots consultar aquestes: 

● Android: 

https://toolbox.mobileworldcapital.com/apps/android/metacategory:Edicio_video 

● IOS: 

https://toolbox.mobileworldcapital.com/apps/ios/metacategory:Edicio_video 

Més informació: 

● https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI 

● https://www.youtube.com/watch?v=Mh0L6LrApTA 
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