
Destinataris

Alumnes de segon de batxillerat inscrits,
durant el curs 2005-2006,  a qualsevol centre
d'ensenyament de Santa Coloma de Gramenet.

Objectius

! Sensibilitzar i reflexionar sobre valors com
la solidaritat, la cooperació, els drets
humans i la cultura de
pau.

! Estudiar i proposar
a c t u a c i o n s
solidàries a la nostra
ciutat.

! Impulsar el coneixement
sobre la tasca de les
organitzacions de solidaritat i
cooperació.

! Potenciar l'ús del Fons de Documentació
sobre Solidaritat i Cooperació Joan Gomis
de la Biblioteca Central.

Descripció de l'activitat:

Presentació

Poden concórrer al certamen els treballs
de recerca individuals que tinguin com a
eix transversal la solidaritat, la
cooperació, els drets humans i la pau, tot
tractat des de qualsevol vessant i de manera prou
original i inèdita. 
Els treballs hauran de tenir un màxim de seixanta
fulls DIN A-4 I un mínim de vint, mecanografiats a
doble espai i a una sola cara.
Els treballs podran anar acompanyats de material

complementari, com ara plànols, dibuixos,
fotografies, documents, cassets, vídeos, dvd, etc.
Paral.lelament, els treballs han d'anar
acompanyats d'una síntesi, d'un màxim de dos
folis mecanografiats a doble espai, on es
desenvolupi l'objectiu, la metodologia, els
resultats i les conclusions de la recerca.

Presentació dels treballs

El lliurament dels treballs es realitzarà a
través dels centres educatius, que el
faran arribar al Servei d'Educació de
l'Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet. Ni al treball ni a la síntesi

ha de constar el nom de l'autor/a o del
tutor. El treball anirà acompanyat

d'un sobre tancat, a l’exterior del
qual constarà:  “Primer Certamen
de Treballs de Recerca sobre
Solidaritat i Cooperació, Drets

Humans i Cultura de Pau: Premi
Joan Gomis per a estudiants de
batxillerat de Santa Coloma de

Gramenet”  i el títol del treball.
L’interior hi constarà el títol del treball,

el nom de l’autor/a, el nom del tutor o la tutora
corresponent i el centre escolar.

Jurat

El jurat estarà integrat per un membre dels
equips de les biblioteques de la ciutat, un

membre del Consell de Solidaritat i
Cooperació, un professor de batxillerat, un
representant del Departament de Solidaritat i
Cooperació de l'Ajuntament, un representant del
Servei d'Educació de l'Ajuntament i un
representant del Centre de Recursos Pedagògics.

Termini 

La data límit per lliurar els treballs és el 31 de
març de 2006.

Premis

El premi a l'autor/a del millor treball de recerca,
seleccionat per la seva qualitat de contingut i
presentació, consistirà en la participació en una
estada intercultural o ruta solidària organitzada
per una ONGD col.laboradora. Hi haurà una menció
especial per al tutor i una altra per a l'escola.
Tots els participants rebran un obsequi. 
La data de l'acte públic de lliurament dels premis
es concretarà al llarg del curs.

Convocatòria

Àrea de Benestar i Solidaritat de l'Ajuntament. 
Plaça de la Vila, núm. 1, Ajuntament (2a planta) 
08921 Santa Coloma de Gramenet. 
Tel. 93 462 40 00, extensió 3002,
departamentsolidaritat@gramenet.diba.es

Treballs presentats

Una còpia de tots els treballs presentats
s'incorporarà al Fons de Documentació sobre
Solidaritat i Cooperació Joan Gomis de la
Biblioteca Central de Santa Coloma de Gramenet. 
Els treballs guanyadors o els extractes d’aquests
es podran publicar de manera específica. 



Certamen de Treballs de Recerca
sobre solidaritat i cooperació, 
drets humans i cultura de pau.

PREMI JOAN GOMIS 
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