
 
 

BASES REGULADORES DEL II PREMI GEORECERCA 

 
El Premi Georecerca està promogut pel Grup de Treball Geoxarxa de l’ICE, el 
Departament de Geografia i Sociologia i la Facultat de Lletres de la Universitat de 
Lleida. 

 

Objecte del premi i persones destinatàries 

El Premi té com a objectiu estimular l’esperit investigador entre l’alumnat de 2n de 
Batxillerat des d’una perspectiva geogràfica i de proximitat. Les bases demanen la 
realització d’una petita recerca sobre les problemàtiques que giren al voltant de l’aigua, 
en concret, amb el tema Aigua i Societat (accessibilitat, contaminació, desertització, 
gestió dels recursos hídrics, etc.) des d’una visió local, orientant la mirada cap al context 
més proper a l’alumnat. Els resultats de la recerca es mostraran i es lliuraran en format 
pòster, que s’acompanyarà d’un vídeo d’un minut de durada en què l’alumne/a explica el 
procés seguit i valora els seus resultats.  

El jurat valorarà l’interès de la recerca per la seva actualitat, el processament de les dades 
i la rigorositat en la construcció de les conclusions de recerca. 

La recerca, el pòster i el vídeo han de ser realitzats de manera individual per alumnat que 
cursa segon de batxillerat en la demarcació de Lleida i la comarca de l’Anoia. 

Format i presentació dels pòsters 

Els concursants presentaran el pòster en format digital (millor si és en format d’imatge) 
de mides A1 (594x841mm) sobre el tema objecte del concurs amb imatges i text. 
L’acompanyaran d’un vídeo d’una durada d’un minut en què s’explica breument el procés 
realitzat i es valora l’aprenentatge fet. 

La temàtica de recerca per aquesta edició gira al voltant de les problemàtiques 
relacionades amb l’aigua: 

1. Els recursos hídrics en l’entorn més proper. 
2. Problemàtiques relacionades amb l’abastiment d’aigua. 
3. L’aigua i la contaminació. 
4. L’aprofitament dels recursos hídrics. 
5. El riu Segre i la seva relació amb l’entorn 
6. Clima i hidrologia 
7. Aigua i sector primari (canals i séquies, sistemes de regadiu…) 
8. Aigua i sector secundari 
9. Aigua i sector terciari 
10. Altres temes que, per interès de l’alumnat, es puguin relacionar amb l’aigua i les seves 

problemàtiques. 
 
El pòster haurà de tenir un títol, contingut amb text i imatges, autor i data, tenint en compte 
el format que es facilita.  



El contingut haurà de contenir els següents apartats: 

• Descripció de la problemàtica abordada: hipòtesi o pregunta de recerca i 
objectius de la recerca. 

• Recerca, obtenció i selecció de les dades, tractament i processament 
d’aquestes per a l’anàlisi de la problemàtica. Representació gràfica de les 
mateixes. 

• Conclusions  

• Fonts consultades. 

 

Els pòsters  i els vídeos s’han d’enviar a través del formulari d’inscripció fins a al 
13 de març del 2022 (inclòs). Accés al formulari: 
https://forms.gle/J22bFrTQMi6EfA4m6  

 

Premis 

La Facultat de Lletres concedeix i finança un total de 3 premis dotats amb:  

• 1 premi de 200 € al millor pòster entre tots els presentats  

• 2 premis de 100€ cadascun als pòsters finalistes 

Aquests imports s’abonaran un cop els premiats hagin formalitzat la matrícula del primer 
curs de qualsevol dels graus de la Facultat de Lletres per al curs 2022-2023. De l’ajut se 
n’exclouen les taxes administratives i l’assegurança escolar. 

Els/les guanyadors/es que no es matriculin a la Facultat de Lletres de la UdL rebran un 
diploma. 
 

Valoració 

De tots els treballs presentats es poden seleccionar 3 atenent a: 

• Descripció adequada de la problemàtica estudiada. 

• Recollida de les dades i tractament d’aquestes de forma rigorosa. 

• Validesa i fiabilitat de les dades consultades. 

• Ús i producció de fonts geogràfiques (gràfics, mapes i/o infografies). 

• Coherència i rellevància de les conclusions elaborades. 

• Exposició feta en el vídeo, en què es remarquen els aspectes més rellevants del 
procés de recerca seguit i la valoració personal. 

 

Veredicte  

El veredicte es farà públic durant l’acte de clausura de la Jornada Geogràfica. El veredicte 
del jurat serà inapel·lable, podent-ne declarar deserts els premis. 

https://forms.gle/J22bFrTQMi6EfA4m6


 

 

 

Jurat  

El Jurat estarà format per un nombre mínim de quatre membres dels següents grups: 
dos  membres del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida i dos 
membres del grup de treball Geografia en Xarxa de l’ICE de la UdL.   

 

Propietat intel·lectual  

La concessió del premi comporta la cessió gratuïta al Departament de Geografia i 
Sociologia de la UdL, dels drets d’explotació del/s pòster/s premiat/s, concretament els 
de reproducció, distribució i comunicació pública. La presentació del pòster suposa la 
plena acceptació d’aquestes bases. 

La Universitat de Lleida (UdL) dipositarà els treballs premiats al Repositori Obert de la 
UdL (https://repositori.udl.cat/ ) amb la finalitat de facilitar la preservació i la difusió de 
la recerca i la investigació. Els treballs inclosos en el Repositori Obert de la UdL es 
publicaran sota una llicència Creative Commons “Reconeixement–No- Comercial– 
SenseObraDerivada”, que permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra 
sempre que se’n citin els autors originals i la institució i no se’n faci cap ús comercial ni 
obra derivada (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). 
 
La cessió dels drets d’explotació no és de forma exclusiva i es permet a l’autor 
l’explotació de l’obra per ell mateix o cedir-la a tercers, sempre que faci constar que ha 
estat objecte d’un premi de la Universitat de Lleida. 
 
D’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de setembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell de data 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò 
que respecta al tractament de les dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades i 
pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades ), amb 
les dades facilitades a través de la present sol·licitud, us facilitem la següent informació: 
 
- Responsable del tractament: Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat de la Universitat 
de Lleida. Plaça Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida. veo.secretaria@udl.cat 
- Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat. Plaça Víctor Siurana, 
1. 25003 Lleida. 
- Finalitat del tractament: Atorgament d’ajuts a estudiants de la UdL. 
- Base Jurídica: Llei orgànica 6/2001, d’universitats, que preveu la possibilitat que les 
universitats atorguin ajuts d’estudi a estudiants. Les dades són imprescindibles per a 
tramitat les sol·licituds. 
- Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, ni es transferiran fora de la Unió 
Europea. 
- Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o 
supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant escrit tramès a 
l’adreça dpd@udl.cat. 



- Termini de conservació de les dades: Conservació permanent dels treballs premiats i 
eliminació total de la resta de documentació sis anys després. 
- Reclamació: Podeu presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, mitjançant la seu 
electrònica de l’Autoritat (https://apdcat. gencat.cat/ca/seu_electronica/ ) o per mitjans no 
electrònics 
 
Règim jurídic 

L’òrgan instructor del procediment de concessió d’aquests ajuts és el Vicerectorat 
competent en matèria d’estudiants. Serà potestat d’aquest òrgan la resolució de les 
incidències que puguin tenir lloc, així com dictar les normes complementàries que siguin 
necessàries per al normal desenvolupament del procediment. També té atribuïda la 
potestat d’interpretació de les bases quan sorgeixin dubtes sobre l’abast o significat 
d’algun dels seus preceptes. 

Contra les bases d’aquesta convocatòria, que exhaureixen la via administrativa, i 
independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden 
interposar un recurs de reposició davant el Consell de Govern en el termini d’un mes, o 
un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, 
en el termini de dos mesos, a comptar en ambdós casos de l’endemà de la publicació 
d’aquesta convocatòria en l’e-tauler de la seu electrònica de la Universitat de Lleida. 

Contra les resolucions dictades per la vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat, les quals 
exhaureixen la via administrativa perquè s’entenen dictades per delegació del rector 
(Resolució de 8 d’octubre de 2020, DOGC núm. 8263 – 04.11.2020), i independentment 
de la seua execució immediata, l’estudiant interessat pot interposar un recurs de reposició 
davant el mateix vicerectorat, o un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Lleida, en els mateixos terminis previstos en l’apartat 
anterior. 

La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d’aquestes bases. 

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases s’apliquen els preceptes 
continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, del 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 

 

Disposicions addicionals 

Els premis es podrà mantenir durant un màxim de dos anys a partir de l’any en què s’ha 
obtingut. Els estudiants guanyadors podran demanar, en el termini màxim de tres mesos 
a partir de la data de publicació del nom dels guanyadors en la web de la UdL, 
l’ajornament de la recepció del premi corresponent a l’ajut de part de l’import de la 
matrícula, mitjançant sol·licitud raonada adreçada a la Facultat de Lletres de la UdL. 



El premi s’aplicarà al primer curs en qualsevol grau de la Facultat de Lletres de la UdL 
en el qual s’hagi obtingut plaça i s’hagi formalitzat la matrícula, o al segon curs de la 
mateixa titulació en aquells casos en què es gaudeixi de dos premis similars. 

En el supòsit que l’estudiant premiat sigui beneficiari d’alguna de les exempcions de la 
matrícula, el premi consistirà en un ajut equivalent a l’import premiat que consideri adient 
la Facultat de Lletres. 

 

 


