BASES DELS PREMIS
.

NOVENA EDICIÓ 2019

PREMIS BAT
RAFAEL MONEO
PER A TREBALLS DE RECERCA
D'ESTUDIANTS DE BATXILLERAT
DE LES COMARQUES DE TARRAGONA

CONVOCATÒRIA

La demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Rovira
i Virgili convoquen la novena edició dels Premis Rafael Moneo per
a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat de la província de
Tarragona i Terres de l’Ebre corresponent al curs 2018-2019.
L’objectiu del premi és fomentar l’interès entre els alumnes de
batxillerat pels treballs de recerca i d’investigació relacionats amb
l’arquitectura, el disseny, la ciutat, l’urbanisme, l’art, el territori, el
patrimoni, el paisatge, l’ecologia i la sostenibilitat.

PREMIS I DOTACIÓ

S’atorgarà un primer i únic premi i un màxim de dos accèssits. En un
acte públic es lliurarà un diploma dels treballs premiats als centres
i als alumnes.
- Primer premi: Ipad Mini o similar, per cortesia de l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura de la URV, un lot de llibres per cortesia del
COAC i un premi per determinar de la Diputació de Tarragona.
- Dos accèssits: Llibre electrònic, per cortesia de l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura de la URV, un lot de llibres per cortesia del
COAC i un premi per determinar de la Diputació de Tarragona.

JURAT

El jurat està constituït per tres membres: un de designat per la Junta
directiva del COAC, un altre de designat per l’Escola d’Arquitectura
de la URV i un tercer de consens pels dos organitzadors.

CRITERIS DE VALORACIÓ

El jurat valorarà la singularitat dels temes proposats, la possible
incidència en futurs camps d’investigació i l’aportació de noves
visions sobre temes ja tractats. Es posarà una atenció especial al
mètode de treball seguit, amb una estructuració adequada de la
informació i cura en el tractament de la imatge gràfica atenent al
rigor i la coherència metodològica en el desenvolupament del tema,
la idoneïtat en la selecció i l’ús de les fonts d’informació, i la correcció
en l’ús de la llengua i la capacitat de síntesi del treball presentat.

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Per tal de participar en la novena edició dels Premis Rafael Moneo,
cal presentar el treball en format DIN A4 en suport paper i una còpia
en suport informàtic. Els treballs s’han de presentar o enviar a la
consergeria de l’Escola d’Arquitectura de la URV abans de les 15.00h
del divendres 17 de maig de 2019, conjuntament amb el formulari
d’inscripció emplenat que es pot imprimir des de www.etsa.urv.
cat/escola/premisrafaelmoneo o sol·licitar-ho a albert.samper@urv.
cat. L’adreça és: Av. de la Universitat, 1. CP-43204 de Reus (Campus
Bellissens - Arquitectura) i l’assumpte: Premis BAT Rafael Moneo.

ARXIU

Els treballs premiats i els que puguin tenir especial interès per
a l’arxiu històric del COAC i de l’Escola d’Arquitectura de la URV,
quedaran dipositats a l’arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i
seran de la seva propietat. Els no premiats podran ser recollits fins al
21 de juny de 2019 a l’Escola d’Arquitectura.

LLIURAMENT DELS PREMIS

Els premis es lliuraran entre els messos de juny i setembre a la
facultat d’Arquitectura de la URV en un acte a determinar.

SECRETARIA I INFORMACIÓ

Escola d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili.
Campus Bellissens. Av. de la Universitat, 1. 43204, Reus.
T. 977779915 - albert.samper@urv.cat

