
 

 

BASES DELS PREMIS D'INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ "CLUB ROTARY CALPE IFACH" 
 
Els premis d'iniciació a la investigació "Club Rotary Calpe Ifach", organitzats en col·laboració amb l'Ajuntament de 
Calp i la seu de la Universitat d'Alacant en aquest municipi, tenen com a finalitat promoure la investigació entre els 
més joves i contribuir a l'ampliació i millora del coneixement sobre el municipi de Calp en tots els ordres (social, 
cultural, ambiental, econòmic, etc.). Per consegüent, podran concórrer a aquests premis treballs de recerca l'objecte 
d'estudi dels quals es trobe directament relacionat amb el municipi de Calp i contribuïsca a millorar el coneixement 
del nostre municipi des de qualsevol enfocament o disciplina científica. 
 
Modalitats 
 
Els premis s'estructuren en dues modalitats: 
 
1/ Tesi de Fi de Grau (TFG) i Fi de Màster (TFM) defensades en qualsevol universitat en els últims tres cursos 
acadèmics: 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021. Per a poder participar, les tesis han d'haver obtingut obligatòriament 
una qualificació superior a 8 sobre 10. Aquesta modalitat està dotada amb un primer premi de 400 euros i un accèssit 
de 200 euros. 
 
2/ Treballs originals d'investigació presentats per alumnat d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació 
Professional que versen sobre el municipi de Calp. Aquesta modalitat té la mateixa dotació que l'anterior: un primer 
premi de 400 euros i un accèssit de 200 euros. Aquests treballs podran realitzar-se de manera individual o per equips 
amb un màxim de 3 participants. Així mateix, els participants podran comptar amb el suport d'un tutor acadèmic o 
professional. Els treballs hauran de contenir objectius i/o hipòtesis d'investigació, una metodologia adaptada als 
objectius, el marc teòric en el qual es contextualitza del treball i els resultats de la investigació. Es valorarà el grau 
d'innovació, creativitat, contribució al desenvolupament de competències dels estudiants, i la rellevància i el grau 
d'aplicabilitat dels resultats obtinguts. 
 
Els treballs d'aquesta modalitat es presentaran en un document amb format DIN A4, amb marges superior, inferior, 
dret i esquerre de 2,5 cm., i lletra Arial Narrow de 12 punts. L'extensió màxima del treball amb bibliografia i apèndixs 
inclosos és de 35.000 paraules. 
 
Presentació de treballs 
 
El termini de presentació de treballs s'inicia amb la publicació d'aquestes bases i finalitza el 31 d'octubre de 2021. Els 
treballs es presentaran en la seu de la Universitat d'Alacant a Calp en format digital en la direcció electrònica de la 
seu universitaria seu.calp@ua.es, on els aspirants rebran el formulari habilitat a l’efecte. 
 
Jurat 
 
La selecció dels premiats es realitzarà mitjançant un Jurat constituït a aquest efecte, integrat per un representant del 
Club Rotary Calpe Ifach, que actuarà com a president, i 3 membres pertanyents al personal docent i investigador de 
la Universitat d'Alacant. 
 
Les decisions del Jurat seran inapel·lables. En cas que els premis no reunisquen la qualitat suficient, el Jurat pot decidir 
declarar-los deserts. 
 
Compromís de presentació pública 
 
Tots els participants es comprometen a la presentació pública del seu treball en una jornada prèvia a la concessió dels 
premis que se celebrarà en la seu de la Universitat d'Alacant a Calp. 
 
Compatibilitat dels premis 
 
Els premis concedits seran compatibles amb altres premis de similar naturalesa que els beneficiaris puguen obtenir 
en certàmens, concursos i trobades convocades tant per organismes públics com privats. 
 
Acceptació de les bases 
 
La participació en els Premis implica l'acceptació d'aquestes bases. 
 
 
 
 



 

 

Club Calpe-Ifach

Publicitat 
 
La concessió del premi serà donada a conèixer públicament pel Club Rotary Calp-Ifach a través dels mitjans de 
comunicació i les xarxes socials i està supeditada a l'assistència dels premiats a l'acte de lliurament organitzat pel Club 
Rotary Calp-Ifach, el qual es comunicarà amb la màxima antelació possible. El premiat pel mer fet de participar, 
autoritza el club Rotary Calp-Ifach a utilitzar el seu nom i imatge únicament als efectes de promocionar el premi. 
 
Retenció fiscal 
 
A l'import econòmic a lliurar es practicarà, en el seu cas, la retenció fiscal (IRPF) si procedira. 
 
 
 
 
 
 


