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Estudiants de batxillerat explicaran la seva 
recerca en la 8a edició del Congrés CRACS 

 

El proper 25 de març es farà una nova edició del Congrés de Recerca d’Alumnes 
de Centres de Secundària (CRACS) on 25 estudiants de segon de batxillerat 
defensaran la seva recerca davant un tribunal.  
 
Girona, 4 de febrer de 2020. La Universitat de Girona convoca una nova edició, la 8a, del 
Congrés de Recerca d’Alumnes de Centres de Secundària (CRACS) que tindrà lloc 
a la Facultat de Dret el dia 25 de març. El CRACS pretén simular un congrés de recerca a petita 
escala adreçat als joves preuniversitaris amb l’objectiu de valorar l’esforç realitzat amb el seu 
treball de recerca de batxillerat així com donar-los l’oportunitat de divulgar els resultats 
assolits amb aquest treball. 
 
La convocatòria  ja està oberta a la recepció de sol·licituds. Els estudiants que hi vulguin 
participar han d’enviar, abans del dia 20 de febrer, un vídeo explicant el seu treball de recerca 
en dos minuts. 
 
D’entre tots els vídeos presentats, se’n seleccionaran 25. Aquests finalistes defensaran la seva 
recerca i respondran les preguntes d’un tribunal, format per investigadors i investigadores dels 
diferents àmbits de recerca de la UdG i representants del Consell d’Estudiants de la universitat 
i del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
Premis 
Un cop avaluada la feina i defensada la recerca per part dels estudiants finalistes el tribunal 
atorgarà 13 premis, un més que en les darreres edicions, atès que enguany s’hi ha inclòs el 
premi a la Millor Recerca en Perspectiva de Gènere, valorat en 500 euros. 
 
El guardó principal és el Premi CRACS 2020, que valorarà l’originalitat i la metodologia de 
la recerca, la capacitat de síntesi, el rigor acadèmic, l’estructuració del treball, l’adequació de 
les fonts d’informació, i la innovació i creativitat del vídeo. El premi està dotat amb 1.500 euros 
i, com la resta de guardons, s’aplicarà com a descompte a la matrícula del curs 2020/21 de 
qualsevol estudi impartit a la UdG.      
 
El CRACS també lliurarà els premis a la Millor Defensa, Millor Recerca de l’Àmbit Científic, 
Millor Recerca de l’Àmbit Humanístic, Millor Recerca de l’Àmbit de la Salut, Millor Recerca 
de l’Àmbit Social, Millor Recerca de l’Àmbit Tecnològic, al Vídeo més creatiu, al Compromís 
Social i a l’Emprenedoria. Es convocarà també el Premi del Públic que recaurà en l’autor del 
vídeo que aconsegueixi més “m’agrada” als vídeos que es podran veure al YouTube 
institucional de la UdG. Aquests guardons estan valorats en 500 euros.  
El congrés farà una menció especial al centre educatiu que obtingui més treballs seleccionats. 
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Fotografies de l’edició de 2019 

mailto:comunicacio@udg.edu
http://www.udg.edu/cracs
https://www.flickr.com/photos/univgirona/albums/72157708050008654

