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Convocatòria dels Premis UB-Santander a 
treballs de recerca de batxillerat  
 

Modalitat: Premi UB-Santander de la  
Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació 
 

Bases 

La vicerectora d’Estudiants i Participació (UB), amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants 
de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres 
d’ensenyament de secundària i batxillerat, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de 
recerca de batxillerat.  

 

1. Objecte 

L’objecte d’aquesta convocatòria és premiar treballs de recerca de batxillerat presentats en la 
modalitat Premi UB-Santander de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. Aquesta 
modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat de Farmàcia i 
Ciències de l’Alimentació:  

 Farmàcia 
 Ciència i Tecnologia dels Aliments 
 Nutrició Humana i Dietètica 

Els treballs presentats en  l’àmbit d’aquesta facultat no es poden presentar en cap altre centre de la 
UB, sens perjudici que es puguin reassignar a un altre centre en el cas que s’estimi que el tema no 
s’ajusta als estudis esmentats. 

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya 

 Que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs 
acadèmic 2020-2021. 

 Que hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. 

Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius. 

 

2. Procediment de presentació de sol·licituds. 

Els treballs els han de presentar els seus autors i sempre han de tenir el vistiplau de la direcció del 
centre. Quan es tracti de treballs de caràcter col·lectiu, només formalitza la sol·licitud un autor, que 
ha d’indicar la identitat de tots els coautors. 
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Els treballs s’han de presentar a través del web https://www.ub.edu/futurs/premis-treballs-de-
recerca, on cal emplenar un formulari de dades personals i pujar el treball en un únic arxiu  i 
l’autorització del centre (el formulari d’autorització es pot descarregar del mateix web). Una vegada 
emplenat el formulari i pujats els arxius, es genera un comprovant de registre. 

Si el treball consta de material complementari (maquetes, etc.) que no es pot incloure a l’arxiu 
digital, es pot lliurar, juntament amb una còpia del comprovant de registre, al Servei d’Atenció a 
l’Estudiant (carrer d’Adolf Florensa, 8, 08028 Barcelona). 

Els treballs s’han de presentar utilitzant un pseudònim. Tampoc no hi poden constar ni el nom del 
tutor o tutora ni el nom del centre al treball. Només al formulari d’inscripció s’han de fer constar les 
dades personals de l’autor o autors. Els exemplars que no compleixin aquests requisits seran 
automàticament exclosos d’aquesta convocatòria. 

Els treballs es poden presentar des de l’11 de gener del 2021 fins al 16 d’abril del 2021. 

 

3. Resolució 

Els treballs els avalua una comissió presidida pel degà de la Facultat de Farmàcia i Ciències de 
l’Alimentació (o per la persona en qui delegui) i formada per tres professors de la Facultat. La decisió 
de la comissió, que resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases, és inapel·lable. 

Per a la valoració dels treballs es tindrà en compte: 

 L’originalitat, la creativitat i el rigor acadèmic 
 La rellevància i la pertinència del tema tractat 
 La correcció i la claredat 
 el raonament crític 
 la vinculació i coherència relacionada amb els graus de la Facultat 

El jurat pot declarar desert algun dels premis. 

La relació de premiats es publicarà a la seu electrònica de la Universitat de Barcelona i al web 
https://www.ub.edu/futurs/premis-treballs-de-recerca en data 7 de juny del 2021. 

 

4. Premis 

Es guardonarà 5 treballs de recerca de batxillerat. Els premis que s’ofereixen són: 

Primer premi: 1.000€ (700€ en metàl·lic i 300€ a compte de la matrícula) i un diploma acreditatiu 

Segon premi: 500€ (300€ en metàl·lic i 200€ a compte de la matrícula) i un diploma acreditatiu 

Tercer premi: 250€ (150€ en metàl·lic i 100€ a compte de la matrícula) i un diploma acreditatiu 

Quart i cinquè premi: diploma acreditatiu 



 

3 

Els tutors dels treballs i els centres dels estudiants premiats rebran també un diploma acreditatiu. 

En el cas que el treball premiat sigui col·lectiu, l’import dinerari s’ha de dividir proporcionalment 
entre els autors. 

L’import atorgat a compte de la matrícula només s’aplica si l’estudiant es matricula en algun dels 
graus de la UB durant el curs 2021-2022  i es destina, exclusivament, a cobrir l’import dels crèdits 
matriculats. 

 

5. Lliurament dels premis 

La data i el lloc de l’acte de lliurament dels premis s’anunciarà juntament amb la relació de premiats.  

L’acte de lliurament serà obert als estudiants, premiats o no, així com als tutors dels seus treballs, a 
altres representants dels seus centres i a famíliars. 

Els autors dels treballs premiats autoritzen la Universitat de Barcelona a incorporar els treballs al 
seu Dipòsit Digital (http://diposit.ub.edu), on constarà que els autors mantenen la titularitat dels 
drets de propietat intel·lectual. Així mateix, autoritzen que els treballs s’incorporin en altres 
plataformes digitals d’accés obert pròpies de la UB, i en aquelles altres en les quals la UB participi 
en l’àmbit de les competències que li són pròpies i sense ànim de lucre. Amb tot, la Universitat de 
Barcelona no es compromet a incorporar tots els treballs premiats al seu Dipòsit Digital. 

El material complementari (maquetes, etc.) que s’hagi lliurat al Servei d’Atenció a l’Estudiant de la 
Universitat de Barcelona es podrà recollir en aquest mateix Servei del 28 de juny al 16 de juliol de 
2021. El material que no s’hagi recollit entre aquestes dates es destruirà. 

La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases. 

6. Publicitat 

La present convocatòria, així com la relació dels treballs premiats es publicarà a la seu electrónica 
de la Universitat de Barcelona i al web https://www.ub.edu/futurs/premis-treballs-de-recerca  

 

Barcelona, 25 de gener de 2021 

Marta Ferrer Garcia 

Vicerectora d’Estudiants i Participació  

Amb la col·laboració de 

 

 


