QUART PREMI ‘HÈRACLES’ PER AL
MILLOR TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT
DE TEMÀTICA CLÀSSICA
INTRODUCCIÓ
La Secció Catalana de la SEEC convoca el QUART PREMI HÈRACLES “El porc
senglar d’Erimant” al millor Treball de Recerca de Batxillerat a Catalunya dins de
l’àmbit de les llengües i cultures grega i llatina.
Aquest premi, de caràcter anual, es convoca, per al curs acadèmic 2007-2008 i el seu
objectiu és el foment del món clàssic entre el jovent del país.
BASES GENERALS
1. Podran participar-hi tot l’alumnat de Batxillerat que, al curs 2007-2008, hagi
presentat un Treball de Recerca, sempre que hagi estat avaluat positivament al seu
IES o Centre d’Educació Secundària i Batxillerat.
2. Els treballs presentats hauran de ser originals i inèdits.
3. La llengua de redacció dels Treballs serà la catalana o d’altres si estan justificades
metodològicament.
4. Els continguts del Treball hauran de respondre als curriculars de les matèries de
batxillerat de Grec i/o Llatí. Concretament, es valoraran, entre d’altres:
a. Història de la llengua, de l’indoeuropeu al grec/llatí i/o d’aquests a les
llengües modernes.
b. Lèxic. Camps lèxics. Camps Semàntics.
c. Morfosintaxi de la llengua grega i/o llatina, sola o en relació amb les
llengües romàniques, i d’altres modernes, si escau.
d. Gèneres literaris clàssics i la seva pervivència al món actual.
e. Traducció comentada i justificada d’un autor o autors clàssics.
f. Tradició Clàssica a les Ciències Socials:
i. La influència de la Història grega i/o romana;
ii. Arquetips clàssics com a models de personatges posteriors.
g. Arqueologia i Art a l’època clàssica:
i. Urbanisme.
ii. Arquitectura.
iii. Escultura.
iv. Pintura.
h. Antropologia del món clàssic:
i. Família.
ii. Educació.
iii. Vida quotidiana.
iv. Homes i dones.
v. Relació i visió de les altres cultures contemporànies.
i. Ciència i Tècnica al Món Clàssic.

j. El món grecollatí i la seva influència a les arts visuals, musicals i plàstiques,
inclosos el teatre, el cinema i el còmic.
k. El món grecollatí, les Noves Tecnologies i Internet.
5. Tots els treballs es presentaran en sobre o en un paquet tancat on figuri “Premi
HÈRACLES al Millor Treball de Recerca de Batxillerat curs 2007-2008” i el títol
del treball, sense que hi aparegui en cap cas el nom de l’autor/-a. Aquest material
s’adreçarà a la Secció Catalana de la SEEC, Universitat de Barcelona,
Departament de Filologia Grega, Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Dins del
paquet, s’adjuntaran dos documents:
a. un model de fitxa que s’haurà d’emplenar, i que contindrà:
i. Els objectius del Treball.
ii. Un resum dels Continguts.
iii. La metodologia emprada en el seu procés d’elaboració.
iv. Les conclusions.
b. Un sobre tancat on constarà, a l’exterior, el títol del treball, i, a l’interior, les
dades de l’alumne que s’hi presenta:
i. Nom i cognoms.
ii. Adreça
iii. Telèfon de contacte. Correu electrònic (si és possible)
iv. Nom i cognoms del tutor/-a del Treball.
v. IES o Centre d’Educació Secundària i Batxillerat, amb l’adreça i un
telèfon de contacte. Correu electrònic (si és possible).
vi. Una certificació expressa d’haver estat presentat al seu IES o Centre
d’Educació Secundària i Batxillerat d’origen, amb signatura i segell.
6. Els treballs hauran de ser en format DIN A-4, lletra Times New Roman, tamany 12,
amb interlineat de paràgraf doble. L’extensió mínima serà de 30 fulls, i la màxima
de 100. Hi pot haver annexos, incloses imatges, en CD ROM apart dins del propi
treball.
7.

Es lliuraran 2 exemplars en paper del treball, i un altre en un CD ROM que
contindrà, en format electrònic, el treball preparat per a una edició.

8. El termini de recepció de treballs serà l’1 de març de 2008, inclòs.
JURAT
El jurat estarà format per 2 professors/-es d’universitat de les especialitats de Filologia
Llatina i/o Grega, i 3 professors d’IES/Centre d’Educació Secundària de Llatí, Grec i/o
Cultura Clàssica.
CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS TREBALLS
1. Adequació als objectius i continguts de les matèries de “llatí” i/o “grec” del
Batxillerat.
2. Originalitat en el tractament.
3. Rigor en els continguts.
4. Metodologia acurada de la recerca.

5. Expressió, redacció, ortografia i presentació adients al nivell d’alumnes de 2n. de
Batxillerat.
6. Dificultat del projecte de recerca.

PREMIS
La Secció Catalana de la SEEC atorgarà els premis següents:
• Primer:
300 €
• Dos accèssits:
150 € cadascun.
• Menció per a tots els treballs presentats.
PUBLICACIÓ DELS GUANYADORS I PUBLICITAT DELS PREMIS
La resolució del concurs és prevista per a la darrera setmana d’abril de 2008. Abans, la
Secció Catalana de la SEEC es posarà en contacte amb totes les persones que es
presentin a concurs. D’altra banda, apareixerà la resolució a la pàgina web de la XTEC.
Tots els participants seran convidats a l’acte de lliurament de premis. Oportunament
se’ls comunicarà la data, lloc i altres detalls.
RESOLUCIÓ
La resolució del Jurat serà inapel·lable. La participació comporta l’acceptació
d’aquestes bases.
Els treballs no premiats podran ser recollits el mes de juny de 2008 al mateix lloc de
lliurament.
DRETS SOBRE ELS TREBALLS
Els treballs premiats, i aquells altres que el jurat consideri d’interès científic o
pedagògic, seran publicats electrònicament a la pàgina web de la SEEC, en un epígraf
específic. S’intentarà, a més, la màxima difusió a Centres de Recursos Pedagògics de
Catalunya dels esmentats treballs, en format electrònic i es faran les gestions oportunes,
en el mateix sentit, davant del Departament d’Educació.
Barcelona, Desembre de 2007.
Secció Catalana de la SEEC.

