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Bases del III Premi Dona Jove, Ciència i Tecnologia 

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Molins de Rei, convoca el  III 

Premi Dona Jove, Ciència i Tecnologia. 

Aquest premi és un reconeixement que s’atorga a una obra o treball de recerca 

que suposi una innovació en el món de la ciència i la tecnologia, i que hagi estat 

presentat o publicat per una dona jove. 

 

Participants 

 

Dones joves de 16 a 30 anys que visquin, estudiïn o bé desenvolupin la seva 

activitat professional o associativa a la vila. 

 
Els centres de secundària de Molins de Rei podran proposar un màxim de dues 
dones joves que finalitzin durant el curs 2020-21 els estudis de 2n de Batxillerat 
o Cicles Formatius de Grau Superior de FP o exalumnes dones que van finalitzar 
els  seus estudis en cursos anteriors.  

Les persones membres del jurat també podran proposar candidates que 

compleixin els requisits de les bases. 

Requisits 

Els treballs presentats han de ser individuals, inèdits i no han d’haver estat 

premiats anteriorment. 

Forma de presentació  

Els treballs s’hauran de lliurar en un fitxer en format PDF a 

puntjove@molinsderei.cat o en format paper al Punt Jove, carrer de Jacint 

Verdaguer, 48, Molins de Rei. 

Termini de lliurament 

Els treballs s’hauran de presentar no més tard del 4 de juny de 2021. 

Criteris d’avaluació 

- Coherència, rigor i grau d’elaboració de l’obra o treball presentat 

- Innovació del plantejament i de la metodologia emprada 
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Comitè d’avaluació  

L’elecció de la guardonada es farà mitjançant un jurat, integrat per un màxim de 

tres membres, que tindrà com a secretari o secretària un tècnic o tècnica de 

l’àmbit de Joventut de l’Ajuntament de Molins de Rei. 

 El jurat decidirà per majoria de vots la persona premiada i es farà una 

acta del veredicte del jurat. 

El jurat es reunirà un mínim d’un cop i assumirà el compromís de participar en 

la proposta, deliberació i votació de les candidates. En el cas que algun dels 

membres del jurat, per causa de força major, no pugui assistir i emetre el seu vot 

el dia del veredicte, l’haurà de fer arribar per escrit al secretari o secretària del 

jurat. 

Premi 

El Premi no té dotació econòmica. La persona guanyadora rebrà un guardó de 

reconeixement del Premi. 

Lliurament del Premi 

El Premi es lliurarà en el marc de l’Acte de Reconeixement de l’Excel·lència 

Educativa 2021.  

L’Organització es reserva la potestat de resoldre, de la manera que consideri 

més adient, qualsevol imprevist o situació que no es contemplin en aquestes 

bases. 

 

 


