BASES DE LA XXI EXPORECERCA JOVE
PARTICIPANTS NACIONALS
Informacions generals

L’Exporecerca Jove és una fira de recerca internacional oberta al públic celebrada
des de l’any 2000, on joves d’arreu del món poden presentar els seus projectes
d’investigació durant quatre dies. Els participants exposen els seus treballs en
stands personalitzats per ells mateixos, on tenen l’oportunitat de difondre i donar a
conèixer la seva recerca al públic visitant. Durant els quatre dies de la mostra, els
treballs són avaluats per un jurat qualificat independent i aliè a MAGMA. Arribat
l'acte de cloenda, es lliuren premis d'acord amb aquestes valoracions, gràcies a la
col·laboració de les nostres entitats patrocinadores. Les exposicions s’alternen amb
activitats lúdiques, culturals i de cohesió que converteixen l’Exporecerca Jove en
una experiència única, enriquidora i inoblidable.
Aquesta any l’Exporecerca Jove tindrà lloc al recinte de La Farga de l’Hospitalet de
Llobregat (Barcelona) els dies 26 (només tarda), 27, 28 i 29 de febrer de 2020.

Qui hi pot participar?

A l’Exporecerca Jove hi poden participar joves de 12 a 19 anys d’edat en el moment
de la Fira. No cal estar matriculat a cap centre educatiu.
Els treballs poden ser de qualsevol temàtica: ciència, enginyeria, humanitats, arts...
Els treballs poden presentar-se individualment o en grups de màxim 4 integrants.
Cal tenir en compte, però, que alguns premis estan limitats a treballs d’un màxim
de 3 integrants. Vegeu l’apartat ‘Premis’ de la pàgina web.
Els treballs poden haver estat presentats a altres certàmens i fires.
Es valoraran positivament els treballs que tinguin un enfocament interdisciplinari i
que proposin algun millora per a la societat.
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Com és el procés d’inscripció?

La sol·licitud s’ha de fer a través de la pàgina web abans del 24/01/20. Cal omplir
un formulari amb informació del projecte, penjar un vídeo i un document PDF.
Un cop tancat el període de sol·licitud, l’equip de MAGMA farà la primera tria de
treballs (segons la rúbrica disponible a la pàgina web) i notificarà els participants
seleccionats abans del 27/01/20. S’implantarà un sistema de llista d’espera.
Els participants seleccionats tindran fins el dia 09/02/20 per formalitzar la inscripció
a l’Exporecerca Jove fent efectiu el pagament, també a través de la pàgina web.
Un cop fet el pagament, un correu electrònic confirmarà la inscripció a la Fira.
Novetat! A partir d’aquesta edició, el formulari amb informació del
projecte demanarà relacionar el treball pel qual es fa la sol·licitud amb
un màxim de tres dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible
de les Nacions Unides i argumentar-ho en menys de 100 paraules.

Categoria, temàtica i modalitat

L’Exporecerca Jove compta amb quatre categories, segons el curs en què els
participants es trobin matriculats en el moment d’acabar el treball i procedència.
Categoria A: 1r i 2n d’ESO (o equivalent)
Categoria B: 3r i 4t d’ESO (o equivalent)
Categoria C: batxillerats i cicles formatius (o equivalent)
Categoria E: participants internacionals
Pel que fa temàtiques, els treballs poden ser:
SO_AR: Art, Disseny i Música
NA: Ciències de la Naturalesa (Biologia, Geologia, Treballs de camp)
SA: Ciències de la Salut (Medicina, Biologia Humana)
PU: Ciències pures (Química, Física, Matemàtiques)
SO_COM: Ciències Socials, Comunicació, Llengua, Economia i Història
TE: Tecnologia (Domòtica, Enginyeries, Robòtica, Informàtica)
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Pel que fa modalitats, els treballs poden ser:
Nova recerca: treballs amb una data d’inici no anterior a 12 mesos i posterior
a l’1 de gener de 2019. També, treballs d’alumnes matriculats a Batxillerat
amb projectes desenvolupats dins d’aquesta etapa.
Continuació de la recerca: treballs provinents d’un altre certamen on han
guanyat la participació a l’Exporecerca Jove. També, treballs que han estat
presentats en l’edició d’Exporecerca Jove immediatament anterior però que
han introduït canvis substancials en el mètode experimental o en la pregunta
de recerca.

Jurat

El jurat estarà format per voluntaris i voluntàries amb estudis superiors especialitzats
en l’àrea de coneixement del treball. La tasca del jurat serà valorar la qualitat del
treball i de l’exposició dels participants. Vegeu el document amb els criteris
d’avaluació a l’apartat ‘Jurat’.
De cara a facilitar la feina al jurat, es recomana als participants que preparin una
exposició del seu treball que no superi els 10 minuts. Per poder optar a tots els
premis, cal saber defensar el treball en català/castellà i en anglès.

Premis

Els premis, atorgats segons les valoracions dels membres del jurat, permeten als
participants continuar la tasca de difusió de la seva recerca. Aquests premis
consisteixen en la inscripció a altres mostres, fires o trobades d’àmbit nacional o
internacional, entre d’altres experiències. L’equip de MAGMA ajudarà en la
preparació i acompanyarà els premiats a les mostres i fires.
Es distingeixen tres tipus de premis: Premis Exporecerca Jove, Premis de
Patrocinadors i mencions ISEF. Vegeu-ne les característiques per a cada categoria
a l’apartat ‘Premis’.
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Preus

La XXI Exporecerca Jove té un cost aproximat 65€ per participant. Tots els
participants menors d’edat caldrà que estiguin acompanyats en tot moment d’un
tutor/a, que també haurà d’abonar la quantitat aproximada de 65€. Aquest preu,
subvencionat pels nostres patrocinadors, inclou tot allò necessari per a
l’Exporecerca Jove: inscripció, stand, dinars, activitats, tallers, etc. Alguna activitat
opcional pot estar lligada a alguna cost addicional que caldrà abonar en el moment
de la inscripció.
El preu final es publicarà juntament amb la llista dels treballs seleccionats.
Els centres adscrits a MAGMA disposen de descomptes sobre el preu anterior.

Nota final: Aneu consultant la pàgina web de MAGMA (www.magmarecerca.org) o
seguiu Exporecerca Jove a Twitter, Instagram i Facebook per estar al corrent de
totes les novetats, consells i horaris de la Fira.
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