BECA “AVRIGA FVSCVS 2021”
PREMIS D’INVESTIGACIÓ DEL CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS
Bases de la convocatòria del Premi del Consell Esportiu del Tarragonès Beca Avriga Fvscvs
2021, que té per objectiu fomentar els treballs de recerca o d’estudis d’investigació
relacionats amb l’esport i l’activitat física; afavorir i fomentar la investigació en temes d’utilitat
pràctica i social en l’àmbit esportiu, en qualsevol dels seus vessants; estimular l’alumnat en
la realització de treballs de qualitat i incentivar els centres escolars perquè motivin els seus
alumnes a endinsar-se en el món de la investigació en l’àmbit esportiu.
1. Aquest premi té les característiques d’una beca i la seva periodicitat és biennal
en la modalitat I i anual en la modalitat II.
2. Aquesta beca s’atorgarà a les dues modalitats següents:
• Modalitat I. A un projecte de treball d’investigació que es refereixi a la
comarca del Tarragonès en conjunt, o als municipis que la componen, o que
l’hagin presentat persones nascudes o residents a la comarca, individualment
o en grup.
• Modalitat II. Treballs de recerca o de síntesi realitzats durant el curs
acadèmic 2020/21 per estudiants matriculats en un centre d’ensenyament
secundari de la comarca, que estiguin cursant ESO, Batxillerat o un Cicle
Formatiu de Grau Superior (CFGS).
En ambdues modalitats la convocatòria és oberta i hi podran concórrer tots
aquells treballs que s’ajustin a l’objecte de la beca, sempre que facin referència a
l’esport i l’activitat física en sentit ampli i en qualsevol dels seus àmbits o
possibles aplicacions.
3. Les sol·licituds s’han de trametre al Consell Esportiu del Tarragonès, fins al dia
30 de juny de 2021, acompanyades de la documentació següent:
• Currículum del sol·licitant o sol·licitants.
• Fotocòpia del DNI o certificat d’empadronament en algun municipi de la
comarca de la persona sol·licitant.
• S’ha de presentar una còpia impresa del treball (DIN A4 a doble espai), amb
el seu corresponent suport informàtic, al Consell Esportiu del Tarragonès.
• En la modalitat I, s’ha de complementar amb una breu memòria del projecte:
títol, continguts que es desenvoluparan, objectius i esquema de treball, amb
una extensió lliure però suficient per gaudir de la informació necessària per
avaluar el projecte.
Es recomana que el treball d’investigació es presenti amb un guió establert
amb introducció, marc teòric conceptual, hipòtesi del treball que es vol
investigar, mètodes adients perquè sigui una investigació vàlida i fiable
científicament, desenvolupament de la investigació, conclusions, propostes de
millora, annexos, especificació de les fonts d’investigació que es pretenen
consultar, així com la bibliografia utilitzada, etc.
En aquesta modalitat també s’ha d’aportar una declaració signada en la qual
consti que el projecte presentat i/o el treball no ha estat editat ni premiat, ni
amb el títol actual ni amb cap altre.

•

En el cas de la modalitat II, el treball original de recerca corresponent ha
d’anar acompanyat del vistiplau explícit del tutor i/o del director del centre
educatiu i d’un resum d’una pàgina d’extensió com a màxim. El resum ha de
ser una síntesi del treball de recerca amb els apartats següents: introducció i
marc teòric, objectius del projecte d’investigació, metodologia utilitzada,
resultats i conclusions.

4. La beca d’investigació i el premi de recerca tenen les dotacions econòmiques
següents, en funció de cada modalitat:
• Modalitat I. El treball d’investigació o de recerca té una dotació econòmica de
1.500 €. La dotació serà satisfeta de la manera següent:
- El 50% (750 €) en el moment de ser adjudicada.
- L’altre 50% (750 €) a la finalització i lliurament del treball complet, que
s’haurà de presentar, com a màxim, fins a un any des de la data del lliurament
del premi, amb el benentès que haurà de ser acceptat pel Consell Esportiu del
Tarragonès, previ informe favorable dels vocals tècnics del jurat.
• Modalitat II. El projecte de recerca realitzat per alumnes de centres escolars i
instituts tindrà una dotació de 600 € en material esportiu, repartits en dues
parts iguals:
- 300 € en material esportiu per al centre escolar.
- 300 € en material esportiu per a l’autor del treball.
Així mateix, en el marc de la gala Auriga Fvscvs, es lliurarà diploma i placa
acreditativa del primer premi a l’autor/a del treball guanyador, de cadascuna de
les dues modalitats.
5. El jurat està integrat pels membres següents:
• La presidenta del Consell Esportiu del Tarragonès, o membre de la Comissió
Directiva que delegui, que actua com a president/a del jurat, de manera que
en cas d’empat el seu vot és decisori.
• El vicepresident primer del Consell Esportiu del Tarragonès, o membre de la
Comissió Directiva o del Comitè Assessor que delegui, que actua com a
vicepresident del jurat.
• Dues persones de prestigi reconegut dins del món universitari o acadèmic o
en l’àmbit d’investigació de l’esport, nomenades per la presidenta del Consell
Esportiu a proposta de la Comissió Directiva.
• El president del Consell Comarcal del Tarragonès, o conseller o tècnic que
delegui.
• Un tècnic del Consell Esportiu, coordinador del premi, que actua com a
secretari, amb veu però sense vot.
6. Per a la concessió del premi es valoraran els criteris següents:
• L’interès esportiu del treball d’investigació o estudi tècnic presentat.
• La qualitat, el rigor i el tractament científic en el desenvolupament del tema
del treball.
• L’originalitat en el plantejament i la capacitat de resoldre els problemes
plantejats.

•
•
•

L’aplicació pràctica, la innovació i la utilitat del treball.
L’aplicabilitat específica dins el marc de les àrees d’actuació del consell
esportiu.
La capacitat d’aportar alternatives i millores que permetin difondre els valors
cívics i socials de la pràctica esportiva i els seus objectius de cohesió social i
de benefici per a la salut.

7. El jurat qualificador queda facultat per declarar desert qualsevol de les dues
categories, si considera que cap dels projectes n’és mereixedor.
8. El veredicte del jurat es farà públic durant l’acte de celebració de la gala dels
Premis i de la Beca Auriga Fvscvs, pendent de determinació.
9. El Consell Esportiu del Tarragonès pot exigir al becari del treball d’investigació la
designació d’un director d’estudis que, necessàriament, ha de ser una persona de
competència reconeguda en la matèria objecte d’estudi.
10. El Consell Esportiu del Tarragonès, previ informe del validador o validadors, té
la potestat de considerar que el treball d’investigació final no reuneix les condicions
mínimes, i de requerir al becari que modifiqui el treball en els termes que es proposin,
en un termini màxim de tres mesos. Si transcorregut aquest termini el becari no
presenta el treball modificat, es considerarà, sense cap més tràmit, que renuncia
automàticament al cobrament del 50% restant de l’import de la beca.
11. Els treballs guardonats restaran en propietat del Consell Esportiu del
Tarragonès. La resta de projectes no premiats podran ser retirats en un termini de
tres mesos a partir del dia d’emissió del veredicte. Si passat aquest termini, no han
estat retirats personalment o per una persona acreditada, restaran en poder i
propietat del Consell Esportiu del Tarragonès.
Aquests treballs podran ser publicats o es podran afegir a la biblioteca virtual, si el
Consell
Esportiu
del
Tarragonès
ho
considera
convenient
(http://www.cetarragones.cat/formacio/suport-didactic-biblioteca-ivideoteca/beca-avriga-fvscvs/), per tal que puguin ser consultats. En qualsevol cas,
en la difusió s’indicarà el nom de l’autor o dels autors i el nom del centre de
Secundària al qual pertanyen.
12. El Consell Esportiu del Tarragonès es reserva el dret de comercialitzar i distribuir
els treballs publicats en el format que s’estimi oportú i esdevindrà titular de tots els
drets alienables de l’autor o autors.
13. Tot allò que no prevegin aquestes Bases s’ha de regir per la normativa reguladora
del Consell Esportiu del Tarragonès o, si és el cas, pel que dictamini el jurat.
14. Pel fet de participar, els concursants accepten íntegrament aquestes bases, així
com les decisions del jurat.

