
 

 

 

Bases del 6è Premi Poincaré 

 

Presentació 
L’FME, amb l’objectiu de fomentar 

l’interès dels estudiants de secundària per 

les Matemàtiques i l’Estadística, i d’incen-

tivar la tasca educativa en aquestes àrees 

de coneixement que es porta a terme en els 

centres de secundària, convoca el 6è 

Premi Poincaré al millor treball de 

recerca realitzat per estudiants de 2n de 

batxillerat  durant el curs 2008/09. 

 

Participació 
Poden participar els estudiants de 2n de 

batxillerat que durant el curs 2008/09 

estiguin preparant el seu treball de recerca 

en un tema relacionat amb les Matemà-

tiques i/o l’Estadística. Un treball pot tenir 

més d’un autor/a. 

 

Termini i lloc de presentació 
Abans del 9 de novembre de 2008, cada 

estudiant que vulgui optar al premi 

presentarà un esquema, d’un parell de 

fulls d’extensió màxima, del seu projecte 

on consti només el títol del treball 

juntament amb un sobre tancat on hi hagi 

escrit en l’exterior el títol del treball i a 

l’interior una fitxa amb les dades següents: 
 

Dades del treball i autor/s 

Títol del treball, nom/s del/s autor/a, adreça, 

e-mail i telèfon.  

Dades del tutor/a 

Nom del tutor/a,  e-mail i telèfon. 

Dades del Centre 

Nom del Centre, adreça i telèfon. 

 

Cal enviar per correu, o lliurar 

personalment, la documentació esmentada 

a la secretaria del deganat de l’FME*  

 

Abans de1 30 d’abril de 2009 caldrà haver 

rebut, també a la secretaria del deganat de 

l’FME*,  una còpia del treball ja finalitzat 

on consti només el títol. En un sobre a part 

hi haurà les dades de l’autor/a. 

Premis 
El Premi Poincaré es desenvoluparà en 

dues fases: 
 

I - Durant la Setmana de la Ciència 

s’exposaran els projectes presentats. I el 

dia 14 de novembre de 2008, a les 17:30h, 

és farà un acte en el qual es lliurarà un 

diploma i un obsequi a tots els 

participants. 
 

II - El dia 15 de maig de 2009, a les 

17.30h es donarà a conèixer el nom del 

treball guanyador i es farà el lliurament 

del  Premi Poincaré que consisteix en: 
 

1r Premi: Un ordinador portàtil. 

Si escau,  s’atorgaran dos premis més  

2n Premi: Un pantalla plana de 19”. 

3r Premi: Reproductor mp3/mp4 

i les mencions que el jurat consideri. 
 

Pel tutor/a del treball guanyador un lot de 

llibres recensionats a “El Full de la FME” 

en el darrer any. 
 

Els autors dels  treballs guardonats 

lliuraran el seu treball  en format 

electrònic per ser dipositat a la biblioteca 

de l’FME.  
 

Jurat 
El jurat està format per:  

 Daniel Bosch Blanc, cap del Seminari 

de Matemàtiques de l’IES Les Corts. 

 Margarida Mitjana Riera, vicedegana 

de relacions de l’FME. 

 Sebastià Xambó Descamps, degà de 

l’FME. 
 

El veredicte d’aquest jurat és inapel·lable. 
 

*Secretaria Deganat . Premi Poincaré 

Facultat de Matemàtiques 

 i Estadística de la UPC  

C. Pau Gargallo, 5 - 08028 Barcelona 

Tel. 93 401 73 01-  Fax 93 401 58 81 
deganat.fme@upc.edu / www-fme.upc.edu



 

 

 


