Premis per a Treballs de Recerca
AGAUR, (Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) Des de l’AGAUR
us recordem que podeu participar a la convocatòria Premis Recerca Jove. Podeu
consultar la pàgina web de la convocatòria on trobareu tots els detalls per participar.
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=altres&id_b
eca=21421 diverses temàtiques.
Certamen Jóvenes Investigadores (Ministerio de Educación), qualsevol temàtica
Premis Argó (Universitat Autònoma Bellatera) qualsevol temàtica
http://blogs.uab.cat/argo/premi-argo/12e-premi-argo/
Premi Recerca Jove CIRIT (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca)
qualsevol temàtica
Premi Exporecerca Jove (Magma Associació) qualsevol temàtica
Premis Universitat Internacional de Catalunya (UIC) diverses temàtiques
Premis Universitat de Vic (UV) diverses temàtiques
Premis Ramon Llull (Universitat Ramon Llull) qualsevol temàtica relacionada amb
alguna de les matèries de les modalitats dels batxillerats.
Premis Universitat de Girona diverses temàtiques,
http://premisrecerca.udg.edu/Inici.aspx.

HUMANITATS i CIÈNCIES SOCIALS
Premis Eureka! (Instituts de Mataró) es vol potenciar l’autonomia dels estudiants en
els projectes relacionats amb les humanitrats, les ciències socials i les arts.
Premis Baldiri Reixac (Fundació Lluís Carulla), destinats a l’estímul i al
reconeixement de la cultura catalana en tots els seus aspectes
Premi Joan Palau Vera (Societat Catalana de Geografia), sobre temàtica relativa a
la geografia catalana
Premi Arnau de Vilanova (Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i
Lletres i en Ciències de Catalunya), sobre Filosofia ,Estètica, Lògica i metodologia,
Psicologia o Sociologia.
Premi Ernest Lluch (Universitat Pompeu Fabra), de Ciències Socials i Polítiques
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Premi Francesc Noy (Universitat Pompeu Fabra), d’Humanitats (qualsevol disciplina
d’humanitats)
Premi Bonaplata (Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i
d’Arqueologia Industrial de Catalunya), sobre Arqueologia industrial, història
industrial i antropologia històrica de la industrialització de la societat catalana.
Premis Mestall (Associació d’Història rural de les Comarques Gironines), temes
relacionats amb el món rural.
Premi Terenci Thos i Codina (Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró i
l’Associació cultural Grup d’Història del Casal de Mataró), temes relacionats amb
la comarca del Maresme.
Premi Fundació Josep Irla, sobre la memòria històrica contemporània als Països
Catalans.
Premi Hèracles (Secció Catalana de la SEEC), sobre temàtica clàssica.
Premi Núria Tudela i Penya (Revista Auriga), sobre temes del món clàssic.
Premi en l’àmbit de l’activitat internacional (Escola Superior de Comerç
Internacional ESCI, de la Universitat Pompeu Fabra), sobre l’àmbit de l’activitat
internacional.
Premis Abat Oliva CEU (Universitat Abat Oliva), sobre ciències socials,
comunicació i/o màrqueting.
Premi d’Economia i Empresa (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
de la Universitat Pompeu Fabra), sobre economia i empresa.
Premi en Turisme i Hoteleria (Fundació Gaspar Espuña-CETT) sobre turisme i
hoteleria.
Premi de Recerca sobre temes marítims (Museu Marítim de Barcelona) sobre
temes marítims.

LLENGÜES i LLENGUATGE
Premi APAC-John McDowell (APAC i British Council), en anglès i sobre temàtica
de la matèria d’anglès.
Premi UPF-Linguamón (Universitat Pompeu Fabra), sobre les llengües i/o els
llenguatges.
Premi Pau Ginés-Llengua, sobre les llengües parlades a Catalunya.

CIÈNCIES i TECNOLOGIA
Concurs Son Cube (IEEC, Institut Estudis Espacials de Catalunya), relacionats
amb la sonda espacial Son Cube.
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Premis Societat Catalana de Física (Institut d’Estudis Catalans), sobre temes de
física.
Premis Enginy (Escola Superior Politècnica Tecnocampus), per fomentar la
iniciativa tecnològica dels alumnes de batxillerat. El premi consisteix en una subvenció
per l’import de la matrícula del primer any al Tecnocampus.
Premi Xavier Domingo amb SPB, SL (Universitat de Barcelona juntament amb el
CED), sobre la detergència i la cosmètica.
Premi de l’aigua Stockholm Junior (Fundació AGBAR-Kemira Ibérica SA), sobre
l’aigua i el medi ambient.
Premi Antoni Quintana i Marí (Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la
Tècnica), sobre història de la ciència i la tècnica.
Premis José Cantero (Fundación EPSON IBÉRICA), sobre l’impacte social de la
tecnologia.
Premio Nacional Don Bosco (Salesians de Saragossa), sobre innovació
tecnològica.
Premi bioètica (Fundació Víctor Grífols i Lucas), sobre bioètica.
Premi Joan Oró a la divulgació de la recerca científica (Associació Catalana de
Comunicació Científica), article que descrigui la tasca de recerca de l’autor en forma
d’assaig o reportatge.
Premi UPC de Ciència i Tecnologia (Universitat Politècnica de Catalunya), sobre
ciències de la naturalesa i la salut.
Premis a treballs de recerca de química. SCQ (Societat Catalana de Química),
àmbit de la química.
Premis dels treballs de recerca de Batxillerat dins l'àmbit de la Química que
organitza la Societat Catalana de Química
http://blogs.iec.cat/scq/premis/premis-als-treballs-de-recerca-de-batxillerat/
Premis UPF en ciències biològiques (Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
de la Universitat Pompeu Fabra i el Parc de Recerca Biomèdica), sobre ciències
biològiques
Premi UPF en enginyeria i matemàtica aplicada (Escola Superior Politècnica de
la Universitat Pompeu Fabra), sobre enginyeria i/o matemàtica aplicada
Premi Poincaré-Matemàtiques i Estadística UPC (Universitat Politècnica de
Catalunya) sobre matemàtiques i/o estadística.
Premi Paisatge i Entorn (TV3, Espai Terra, Fundació Abertis i el Departament
d’Ensenyament), sobre paisatge i conservació de l’entorn i la natura.
Premi COLGEOCAT (Il·lustre Col·legi de Geòlegs) , sobre geologia i/o ciències de
la terra.
Premis El CAC a l’Escola (Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Generalitat de
Catalunya) sobre temes relacionalts amb la percepció, anàlisi i producció en l’àmbit
audiovisual.
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Premi Ferran Adrià sobre nutrició i cuina (Universitat de Barcelona), sobre
ciències i tecnologies de l’alimentació, la nutrició, la cuina i la gastronomia, des del
punt de vista científic o humanístico-social.

DIVERSITAT
Premis Accés (Fundació Salas per a l’Accessibilitat), sobre l’accessibilitat
universal.
Premis Fundació Catalana Síndrome de Down (Fundació Catalana Síndrome de
Down), sobre la Síndrome de Down.
Premi Participa a l’Escola (Departament de Governació i Relacions Institucionals
de la Generalitat de Catalunya), sobre la pràctica dels valors democràtics a l’escola.
Premi Recerca per la Pau (Universitat de Barcelona, UB+ICE) sobre temes de
solidaritat.
Premi Civilitas (Delegació Pastoral Cristiana) sobre la relació entre les ciències o la
cultura i el cristianisme.
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