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L’ Associació de Dones Investigadores i 
Tecnòlogues a Catalunya (AMIT-CAT) convoca el 

7è Premi ‘Montse Novell’ per a Treballs de Recerca 
de Batxillerat, adreçat a reconèixer el millor treball 
de recerca en temes que se centrin o bé ofereixin 

dades i comparatives sobre la dona i les seves 
aportacions a la ciència i tecnologia. 

VII Premi 
‘Montse 
Novell’

A QUI VA DIRIGIT— es pot presentar al Premi l’alumnat de 2n
de Batxillerat matriculat durant el curs 2021-2022, tant noies
com nois, que hagi realitzat un treball de recerca el tema
del qual se centri o reflecteixi la participació de la dona en
els àmbits de la ciència i la tecnologia. El treball pot incloure
biografies, estudis històrics per èpoques o localitzacions
geogràfiques, temes concrets sobre especialitats,
particularitats de la carrera científica i tècnica, etc. sempre
que ressalti o presenti dades sobre el paper de la dona en
els àmbits esmentats.

REQUISITS — els treballs, individuals o col·lectius, han d’ésser
inèdits i no han d’haver estat premiats anteriorment. Poden
estar escrits en català, castellà o anglès.

FORMA DE PRESENTACIÓ — Els treballs s’hauran de lliurar en
un fitxer en format PDF a “premitr.amit.cat@gmail.com”.
S’adjuntarà al fitxer el formulari de participació disponible al
final d’aquest document.

TERMINI DE LLIURAMENT — els treballs s’hauran de presentar
no més tard del 28 de febrer de 2022. No s’acceptarà cap
treball rebut fora d’aquest termini o que no compleixi els
requisits establerts.

CRITERIS D’AVALUACIÓ— un cop verificat el compliment dels
aspectes formals (adequació als àmbits temàtics, estructura,
presentació, redacció i correcció lingüística), els criteris
aplicats per a l’avaluació seran:
— Coherència, rigor i grau d’elaboració
— Referències documentals
— Originalitat del plantejament i de la metodologia 
emprada

COMITÈ D’AVALUACIÓ— estarà format per representants
d’AMIT-CAT. El jurat podrà concedir, si ho creu oportú, premis
accèssits. El premi es podrà declarar desert si els treballs
presentats no tenen les característiques mínimes exigides a
les bases.

PREMI — Els treballs finalistes rebran un obsequi, a més del
corresponent diploma honorífic. El treball premiat rebrà un
xec regal per un valor de 400€.

VEREDICTE — el llistat de treballs finalistes es farà públic a
principis del mes de maig de 2022 a www.amit-
cat.org/index.html, conjuntament amb la data i el lloc de
l’acte de lliurament de premis en cas que aquest pugui fer-
se presencial si la situació sanitària ho permet. Altrament,
l’acte serà virtual. L’acte públic inclourà, una presentació de
5 minuts dels projectes finalistes que permetrà difondre els
treballs realitzats. La presentació de treballs a aquest premi
suposa l’acceptació de les bases que el regulen. Amb
l’acceptació del premi, es cedeix sense límit de temps el
dret de publicació del treball. En qualsevol cas, en la difusió
s’indicaran els autors i autores del treball premiat, així com el
centre al qual pertanyen.



 
 

VII EDICIÓ PREMI ‘Montse Novell’  

 

 

 

 

Dones en Ciència i Tecnologia 

Treballs de Recerca de Batxillerat - 2022  

Nom:  
Primer Cognom:  
Segon Cognom:  
Telèfon:  
E-mail:  
Municipi:  
Nom del Centre:  
Adreça:  
CP:  
Nom i Cognoms tutor o 
tutora: 

 

E-mail tutora o tutor:  
Títol de l'obra:  
Motivació per a l'elecció 
del tema: 

 
 
 
 
 

Resum (100 paraules 
màxim): 

 
 
 
 

Treball adjuntat (nom 
fitxer): 

 

 

ENVIEU-HO A:  premitr.amit.cat@gmail.com 


