
 
 

La UdG premia la tasca investigadora de 
l’alumnat jove 

 

La Universitat de Girona reconeixerà la recerca dels alumnes 
preuniversitaris amb el Congrés CRACS i els Premis del Consell 

Social.  

Per primera vegada, el Consell Social guardonarà projectes finals 
dels Cicles Formatius de Grau Superior. 

 

Girona, 17 de gener de 2023. La Universitat de Girona (UdG) posa en valor la recerca de 
l’alumnat preuniversitari. Per reconèixer aquest esforç i per fomentar la divulgació 
científica, la UdG obrirà properament les convocatòries del Congrés CRACS i els Premis 
del Consell Social, les quals guardonen els millors treballs de recerca de Batxillerat. Com 
a novetat, a partir d’aquest any, els projectes d’estudiants de Cicles Formatius de Grau 
Superior també podran presentar-se als premis del Consell Social. 

Aquestes convocatòries de guardons de la Universitat de Girona pretenen enfortir les 
relacions de la institució amb l'ensenyament no universitari per captar i retenir talent, i 
interactuar i establir ponts amb el territori. 

L’onzena edició del Congrés de Recerca d’Alumnes de Centres de Secundària (CRACS) 
tindrà lloc a la Facultat de Dret de la UdG el dia 22 de març. El CRACS pretén simular 
un congrés de recerca a petita escala adreçat a estudiants de 2n Batxillerat, on poden 
divulgar i compartir els resultats del seu treball de recerca amb altres joves.  

Les persones que vulguin participar al CRACS poden enviar un vídeo de dos minuts 
explicant el seu treball de recerca, a partir de demà i fins al 21 de febrer. Se seleccionaran 
25 vídeos finalistes i els autors hauran de defensar la seva recerca davant un tribunal 
format per especialistes de diferents àmbits del coneixement de la UdG.  

Un cop avaluada la feina, el jurat decidirà tretze premis. El guardó principal és el Premi 
CRACS 2023, el qual valora  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, s’aplicarà com a descompte a la matrícula de qualsevol estudi impartit a la 
UdG. També es distingiran la millor defensa, els millors treballs per cada àmbit del 
coneixement –científic, humanístic, salut, social i tecnològic–, la millor recerca en 
perspectiva de gènere, premi al vídeo més creatiu, premi al compromís social, premi a 
l’emprenedoria, i premi del públic. 

https://www.udg.edu/ca/secundaria/cracs


Premis del Consell Social 
El Consell Social de la UdG, amb la col·laboració de la demarcació de Girona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i el Patronat Politècnica, ha convocat la 24a edició 
dels Premis a Treballs de Recerca d’Estudiants de Batxillerat amb l’objectiu de promoure 
la recerca entre estudiants d'aquest nivell educatiu en totes les àrees de coneixement. 

A partir del dia 1 de febrer es podran presentar treballs de recerca de batxillerat 
corresponents al curs 2022-2023, elaborats per alumnes dels centres de secundària de 
les comarques gironines, del Maresme, d'Osona i del Vallès Oriental. En total es 
repartiran premis en categories com humanitats, ciències socials, ciències, tecnologia i 
medicina.  

El COAC lliurarà el premi en la categoria sobre arquitectura, urbanisme i ciutat, els quals 
es restringeixen a treballs elaborats per alumnes de centres de secundària de la 
demarcació de Girona. També es donarà un premi d'arts visuals i escèniques, amb la 
col·laboració de l'Escola Universitària ERAM, i un altre de salut i esport, amb la 
col·laboració de l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES). Finalment, el 
Patronat Politècnica atorgarà el premi de la categoria d’innovació industrial. 

La presentació dels treballs es podrà fer fins el 17 de març de 2023. 

Premis per a projectes de cicles formatius 
El Consell Social ha posat en marxa una convocatòria de premis nova per a projectes 
finals de Cicles Formatius de Grau Superior corresponents al curs 2022-2023. Els autors 
han d’estudiar a centres de les comarques gironines, Maresme, Osona i Vallès Oriental. 
Es lliuraran cinc guardons: un pel millor projecte de l’àmbit STEAM, i un premi per un 
projecte procedent de cadascuna de les famílies dels cicles formatius (Sanitat; 
Administració i Gestió i Comerç i Màrqueting; Química, Seguretat i Medi Ambient; i 
Serveis socioculturals i a la comunitat i d’Hoteleria i Turisme). 

https://apps.udg.edu/premisrecerca/
https://apps.udg.edu/premisrecerca/
https://apps.udg.edu/premiscicles/
https://apps.udg.edu/premiscicles/

