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                                                    BASES PER A LA PARTICIPACIÓ                  
 
 
 
 
 
Objectiu 
 
Amb la convocatòria d’aquesta beca es busca potenciar els treballs de recerca de temàtiques 
vinculades als objectius del Museu Memorial de l’Exili (MUME) de La Jonquera, realitzats per 
estudiants que cursin batxillerat en qualsevol Centre de Secundària de la comarca de l’Alt Empordà 
per tal de reconèixer l’esforç fet per l’alumnat i el professorat i projectar-los a la societat més 
propera. 
 
 
Temàtica 
 
Les temàtiques hauran d’estar relacionades necessàriament amb qüestions que es tracten al Museu 
Memorial de l’Exili (MUME).  
 
En aquest sentit, els treballs de recerca, dins la modalitat d’humanitats i ciències socials, hauran de 
tenir present com a temes prioritaris aspectes de la història contemporània de Catalunya, 
d’Espanya i d’Europa relacionats amb la Guerra Civil espanyola, l’exili republicà, la Segona Guerra 
Mundial, la deportació als camps nazis, etc. Es prioritzaran aquells treballs que tinguin en compte la 
perspectiva local vinculada al context general. Així mateix, també es valorarà que tinguin en 
consideració elements com la memòria, el testimoniatge i la preservació patrimonial d’aquest 
passat recent. 
 
 
Destinataris 
 
La convocatòria està oberta a alumnes que cursin els seus estudis de batxillerat en els Centres de 
Secundària de l’Alt Empordà i que centrin el seu treball de recerca de l’àrea temàtica de la beca. La 
convocatòria està oberta a alumnes que estiguin a punt d’iniciar el treball de recerca ja que aquest 
treball serà cotutoritzat des del MUME. 
 
Les propostes de treball presentades poden ser individuals o col·lectives i s’hauran de redactar en 
català. 
 
 
Requisits de l’estudiant 
 
L’estudiant ha d’haver aprovat tots els crèdits de 3r i 4t d’ESO. Ha de comprometre’s a iniciar el 
Treball de Recerca durant el curs 2015-2016 i lliurar-lo durant el curs 2016-2017. 
 



Sol·licitud 
 
La sol·licitud de la beca es farà mitjançant l’imprès que consta a l’apartat “Servei Educatiu / Beca 
per Treballs de Recerca de batxillerat del MUME” que es trobarà disponible al lloc web del MUME: 
www.museuexili.cat o bé personalment al Museu Memorial de l’Exili (Carrer Major, 43-47 17700 La 
Jonquera). Per més informació es pot contactar amb el MUME per telèfon al 972 556533. Caldrà 
presentar la sol·licitud a l’adreça del museu, dins els horaris d’atenció al públic d’aquest de l'1 de 
gener a 15 de març de 2016. 
 
És imprescindible que sigui complimentada, signada i segellada per el tutor acadèmic del treball. 
 
Haurà d’anar acompanyada del DNI de l’estudiant i per un certificat del centre amb la qualificació 
global del 2n cicle de l’ESO de l’alumne. 
 
La presentació de la sol·licitud per participar en aquesta beca significa l’acceptació d’aquestes 
bases. 
 
 
Criteris de valoració 
 
Es valoraran les sol·licituds d’acord amb els criteris següents: 

• Originalitat de la proposta de treball de recerca i el plantejament dels objectius, 
metodologia i estructura del treball de recerca utilitzada. Fins a 3 punts. 
• Qualificació global del segon cicle de secundària. Fins a 3 punts. 
• Adequació dels continguts a les línies de recerca del MUME. Fins a 4 punts. 

 
 
Adjudicació de la beca 
 
El jurat estarà format per representants del MUME (director, conservador i dos membres del Consell 
Assessor Científic i Pedagògic) i dels Serveis Educatius de l’Alt Empordà. 
 
Una vegada analitzades les sol·licituds rebudes el jurat acordarà proposar com a beneficiaria de 
l‘ajut aquella que resulti seleccionada en base als criteris de valoració. 
 
La proposta seleccionada serà becada i cotutoritzada des del MUME. 
 
Malgrat això, el museu assessorarà a la resta de propostes que hagin quedat fora de la beca. 
 
La resolució de les sol·licituds es farà del 16 al 30 de març de 2016 i es comunicarà personalment a 
l’alumne i al tutor acadèmic del projecte. 
 
El jurat es reserva el dret de declarar deserta la beca. 
 
 
Cotutoria 
 
Amb la cotutoria el museu té l’objectiu de participar activament en la formació de l’alumnat que es 
duu a terme en el centres de la comarca. 
 
Per tal de planificar la cotutoria caldran dues reunions mínimes amb el tutor acadèmic del treball i 
el propi alumne, en la primera de les quals es definirà la metodologia del treball i s’establirà un 
calendari. 
 
El MUME es compromet a guiar a l’alumne en la seva recerca facilitant-li l’accés a les pròpies 
instal·lacions i al fons documental del MUME així com indicant-li altres fons que completin la seva 
recerca. 
 

http://www.museuexili.cat/


La realització del treball de recerca correspon al propi estudiant que el realitza i la direcció 
acadèmica la fa efectiva el tutor acadèmic del projecte. S’establirà un compromís de col·laboració 
entre el MUME i el centre educatiu del qual provingui l’alumne. 
 
 
Acceptació de l’ajut 
 
Caldrà deixar constància escrita de l’acceptació de l’ajut, a través d’un document signat per les tres 
parts i una vegada acordat el pla de treball del projecte. 
 
El document signat s’haurà de presentar 15 dies després de l’adjudicació de l’ajut. 
 
La no presentació suposa la renúncia automàtica. 
 
 
Lliurament del treball 
 
S'ha de presentar una còpia del treball en paper que s’integrarà al centre de documentació del 
MUME i també una còpia en format informàtic. 
 
Podran anar acompanyats de diferents suports, maquetes, material informàtic, material visual, 
material audiovisual, etc. 
 
 
Quantia econòmica 
 
Serà condició indispensable per rebre la beca, que el treball de recerca estigui aprovat pel Tribunal.  
 
L’alumne haurà de presentar un certificat de la nota atorgada al treball de recerca i un breu informe 
del tutor acadèmic del projecte sobre el desenvolupament del treball. 
 
La beca, única, està dotada amb material bibliogràfic o educatiu valorat en 200 € i s’inclourà la 
publicació del treball de forma integra a la pàgina web del museu. 
 
 
Acte de lliurament del premi 
 
El premi serà lliurat en un acte que organitzarà el MUME per a tal fi en una data a concretar amb 
l’alumne i el professor tutor d’aquest. 
 
L’autor o autora del treball guanyador farà una exposició oral en el desenvolupament de l'acte 
públic convocat a l'efecte on també, es lliurarà el premi. 
 
 
Propietat intel·lectual 
 
Els treballs són propietat del seu autor o autors. 
 
L’acceptació del premi implicarà la cessió al MUME dels drets d’edició a la pàgina web de manera 
permanent, sense perjudici que es pugui presentar a qualsevol altre premi. 
 
En cas que es procedís a l’edició del treball per part del seu autor s’hauria de fer constar que el 
treball va rebre el Premi 1ª Beca per treballs de recerca de batxillerat del MUME. 


