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Objectiu del premi
CETT Fundació en el seu afany per poten-
ciar i fomentar el desenvolupament de la 
investigació, el coneixement del turisme, 
l’hoteleria i la gastronomia, i l’excel·lèn-
cia acadèmica dels estudiants, vol reco-
nèixer els treballs de recerca (TDR) dels 
alumnes de batxillerat de Catalunya que 
tractin els camps del turisme, l’hoteleria, 
la gastronomia, i d’altres sectors afins a 
aquests. En aquest sentit i com a entitat 
d’interès social, CETT Fundació premia els 
millors treballs de recerca aportant un es-
tímul a la seva realització amb rigor, quali-
tat i profunditat. 

A qui s’adreça
El Premi s’adreça a qualsevol alumne de 
Batxillerat d’Espanya que presenti el seu 
treball de recerca (TDR) en el camp del tu-
risme, l’hoteleria, la gastronomia, o d’altres 
sectors afins a aquests, en el curs acadè-
mic 2022-2023.

Els premis

PRIMER PREMI:
• Per a l’autor/a: una ajuda de fins a 4.000€ 

per estudis de Grau o de 2.000€ per Ci-
cle Formatiu de Grau Superior, en el cas 
que el guanyador decideixi estudiar a 
CETT School of Tourism, Hospitality and 
Gastronomy. Un portàtil MAC Air (o mo-
del similar) en el cas que no decideixi 
estudiar al CETT.

• Pel centre educatiu: un xec regal de 
1.000 € per a material educatiu.

SEGON PREMI:
• Per a l’autor/a: una ajuda de fins a 2.000€ 

per estudis de Grau o de 1.000€ per Ci-
cle Formatiu de Grau Superior, en el cas 
que el guanyador decideixi estudiar a 
CETT School of Tourism, Hospitality and 
Gastronomy. Una tauleta IPad Air (o mo-
del similar) en el cas que no decideixi 
estudiar al CETT.

• Pel centre educatiu: un xec regal de  
500 € per a material educatiu. 

TERCER PREMI:
• Per a l’autor/a: una ajuda de fins a 1.000€ 

per estudis de Grau o de 500€ per Ci-
cle Formatiu de Grau Superior, en el cas 
que el guanyador decideixi estudiar a 
CETT School of Tourism, Hospitality and 
Gastronomy. Uns auriculars AirPod Pro (o 
model similar) en el cas que no decideixi 
estudiar al CETT.

• Pel centre educatiu: un xec regal de 
300 € per a material educatiu.

En el cas que algun dels premiats vulgui 
estudiar al CETT, i resideixi a més de 50 
km. de la ciutat, obtindrà un descompte 
del 50% de l’import de l’estada a la Resi-
dència Universitària Internacional Àgora 
BCN durant el seu primer curs universitari.

El lliurament formal dels premis tindrà lloc 
en un acte públic durant el primer semes-
tre del curs acadèmic del CETT-UB 2023-
2024.
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Com participar
Els participants hauran d’omplir el formu-
lari de sol·licitud de participació. La data 
límit per participar és el 20 de març de 
2023 a les 23.59h.

Tal i com s’indica en el formulari online, 
s’han d’adjuntar 2 documents en format 
PDF: el Treball de Recerca i una Síntesi 
d’aquest. 

El fet de concursar suposa l’acceptació 
de les bases.

Característiques dels  
premis
• Els noms dels PDF hauran de ser:  

TREBALL_nomdeltreball (en el cas del 
treball) i SINTESI_nomdeltreball (en el 
cas de la síntesi). En el cas que el títol 
del treball sigui molt llarg, cal abreviar 
els noms dels PDF posant les paraules 
principals del títol. Ni en el treball ni en la 
síntesi hi podran aparèixer les dades de 
l’autor/a ni del centre educatiu. Només 
hi podrà aparèixer el nom del treball. 

• Els treballs tenen una extensió lliure i es 
poden presentar en català, castellà, an-
glès o francès. 

• La síntesi del treball no pot superar les 
5 pàgines d’extensió. Aquesta ha de 
contenir els objectius del treball, les hi-
pòtesis plantejades, la metodologia em-
prada i les principals conclusions de la 
recerca.

El jurat
El jurat podrà estar format per represen-
tants de CETT Fundació, d’institucions 
turístiques i d’ensenyament del país, de 
l’Agència Catalana de Joventut i de per-
sonal docent de l’Escola Universitària del 
CETT-UB, entre d’altres.

El jurat seleccionarà els millors treballs en 
base a la seva innovació, originalitat i crea-
tivitat. Es valorarà l’ús d’una metodologia 
d’investigació rigorosa, el propi contingut 
del treball, l’estructura acadèmica del ma-
teix, una presentació acurada, l’aportació 
de coneixement i la seva qualitat global.

Es contempla la possibilitat de declarar de-
sert qualsevol dels premis. 

Procediment de selecció

ETAPA I

Per delegació del jurat, un equip tècnic 
format per diferents docents i investiga-
dors del CETT especialitzats en turisme, 
hoteleria i gastronomia, durà a terme la 
selecció dels treballs finalistes en base als 
criteris esmentats a l’apartat El jurat.

Es notificarà els treballs que no complei-
xin les bases. La resta passen a l’etapa II.

ETAPA II

Els alumnes finalistes hauran de defensar 
el seu treball davant d’el jurat duent a ter-
me una presentació oral de 10 minuts de 
durada. Dita presentació tindrà lloc tindrà 
lloc la segona quinzena d’abril de 2023. El 
jurat, un cop escoltats els candidats, es-
collirà els treballs que consideri mereixe-
dors dels premis. 

Els candidats seràn informats del veredic-
te del jurat. 

https://www.cett.es/forms/formEsquema.aspx?nom=enquestes.premisbatxillerat201920&idIdioma=ca
https://www.cett.es/forms/formEsquema.aspx?nom=enquestes.premisbatxillerat201920&idIdioma=ca
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ANNEX - Condicions dels premis

El Primer Premi serà abonat per CETT Fun-
dació al seu guanyador/a en base al cost 
de cada un dels quatre anys del grau uni-
versitari i a raó d’un màxim de 1.000€ per 
any acadèmic cursat (amb un màxim de 
quatre anys acadèmics consecutius), fins 
a un màxim de 4.000€, tenint en compte 
que el nombre mínim de crèdits matricu-
lats haurà de ser de 50 per any acadèmic. 
En el cas de graus superiors, el Premi serà 
abonat per CETT Fundació al seu guanya-
dor/a en base al cost de cada un dels anys 
del cicle formatiu de grau superior i a raó 
d’un màxim de 1.000€ per any acadèmic 
cursat (amb un màxim de dos anys aca-
dèmics consecutius), fins a un màxim de 
2.000€, tenint en compte que haurà de 
matricular-se el curs complet.

El Segon Premi serà abonat per CETT Fun-
dació al seu guanyador/a en base al cost 
dels dos primers anys de la carrera i a raó 
d’un màxim de 1.000€ per any acadèmic 
cursat (amb un màxim de dos anys aca-
dèmics consecutius), fins a un màxim de 
2.000€, tenint en compte que el nombre 
mínim de crèdits matriculats haurà de ser 
de 50 per curs. En el cas de graus supe-
riors, el Premi serà abonat per CETT Fun-
dació al seu guanyador en base al cost del 
primer curs del grau i a raó d’un màxim 
de 1.000€, tenint en compte que haurà de 
matricular-se el curs complet.

El Tercer Premi serà abonat per CETT Fun-
dació al seu guanyador/a en base al cost 
del primer any de la carrera fins al màxim 
dels 1.000€, tenint en compte que el nom-
bre mínim de crèdits matriculats haurà 

de ser de 50 per curs. En el cas de graus 
superiors, el Premi serà abonat per CETT 
Fundació al seu guanyador en base al cost 
del primer curs del grau i a raó d’un màxim 
de 500€, tenint en compte que haurà de 
matricular-se el curs complet.

En el cas que el guanyador/a no assolei-
xi el 75% dels crèdits matriculats cada 
any acadèmic, CETT Fundació es reserva 
el dret de poder cancellar el premi dels 
anys acadèmics següents, valorant les 
circumstàncies de cada cas. 

En el cas que el guanyador/a decideixi 
abandonar els estudis quedarà cancel·lat 
valorant les circumstàncies de cada cas. 

En el cas que els guanyadors de qualsevol 
del tres premis obtinguin una Matrícula 
d’Honor, CETT Fundació els hi ofereix l’op-
ció de poder gaudir de la beca del primer 
curs al curs seguent.  

Si l’import de la matrícula de cada any no 
superés el màxim anual indicat a les ba-
ses, l’import  sobrant es perd automàtica-
ment.

En el cas que el treball de recerca sigui 
realitzat per més d’un autor/a, i aquests 
decideixin gaudir de la beca d’estudis, els 
imports establerts a les bases es dividiran 
a parts iguals entre tots els co-autors.

En el cas que els autors/es decideixin no 
percebre la beca, es dividirà l’import en el 
qual està valorada l’eina informàtica esta-
blerta a les bases també en parts iguals 
entre tots els co-autors/es.
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CETT Fundació es reserva el dret de poder 
publicar, totalment o parcialment, el con-
tingut dels treballs premiats, esmentant el 
seu(s) autor/a i en el termini màxim de 24 
mesos del veredicte del jurat, sense que 
això suposi cessió o limitació dels drets 
sobre aquests. Per tant, i en aplicació 
de l’Article 14 del Real Decreto Legislativo 
1/1996 de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Ley de la Propiedad Intelectu-
al, la mera presentació a aquests premis 
significa que els/les autors/es autoritzen a 
CETT Fundació a divulgar-los en les con-
dicions i terminis anteriorment esmentats.
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Contacta’ns: 
 
premiscett@cett.cat

https://www.cett.es/cett-fundacio/ca/

Uneix-te a la comunitat CETT: @cett_ub

mailto:premiscett@cett.cat
https://www.cett.es/cett-fundacio/ca/

