
Per a més informació sobre aquests tres premis: http://www.fundacion-

epson.es

PREMIS VICTORIANO MUÑOZ OMS

Dintre de les activitats de formació a realitzar a través de la

Càtedra Victoriano Muñoz Oms, anualment es convoca el

Premi VMO dirigit als millors treballs acadèmics relacio-

nats amb els valors humans en enginyeria.

Va dirigit a estudiants de les diferents titulacions que

s’imparteixen en centres propis o adscrits de la UPC, i que

donin una visió transversal de la formació assolida. Es con-

cedeixen tres premis de 1.300 €, 900 € i 500 €.

El termini de presentació dels treballs per accedir a la

convocatòria del 7è Premi Victoriano Muñoz Oms és l’octu-

bre de 2007.

Per a més informació: http:/www.catedravmo.org

PREMIS BONAPLATA JOVES

Els premis Bonaplata per a joves pretenen fomentar l’es-

perit de recerca entre les capes joves de la població. Recer-

ca en els camps de l’arqueologia industrial, la història in-

dustrial i l’antropologia històrica de la industrialització de

la societat catalana. Enguany es celebra la desena convo-

catòria.

Els participants poden ser equips reduïts de joves (en

cap cas superiors a cinc persones) o individuals, amb edats

compreses entre els setze i els divuit anys. En el cas que se

segueixin estudis reglats corresponents als nivells educa-

tius de primer i segon de batxillerat i de cicles formatius

d’ensenyament professional, s’hi podrà participar inde-

pendentment de l’edat que es tingui.

Es premiaran els millors treballs tenint en compte les

condicions de l’apartat 2 i l’esforç dels participants amb re-

lació a l’edat i al curs o nivell d’estudis. Es concediran un

màxim de tres premis que consistiran en una dotació

econòmica de 600 € cadascun.

Termini d’entrega de la documentació: juny de 2007

Notificació del jurat: desembre de 2007

Per a més informació: http://www.amctaic.org/index2.html

PREMI JOAQUIM TORRENS-IBERN

Premi que es convoca anualment, instituït l’any 1977. Ofert

al millor lèxic cientificotècnic o al millor treball sobre ter-

minologia cientificotècnica.

La dotació del premi, que aporta la Fundació Torrens-

Ibern, és de 3.000 €.

Vegeu l’adreça:

http://www.torrens-ibern.org/

VI CERTAMEN ARQUÍMEDES

El certamen universitari Arquímedes, convocat per la Di-

recció General d’Universitats del Ministeri d’Educació i

Ciència, pretén fomentar l’esperit científic entre els estu-

diants de les universitats espanyoles.

L’objectiu d’aquest certamen és premiar els estudiants

universitaris que hagin desenvolupat idees originals que

contribueixin al desenvolupament de la investigació cien-

tífica a la comunitat universitària espanyola.

Termini d’entrega de la documentació: agost de 2007

Per a més informació: http://www.mec.es

Jornada sobre educació

2as Jornadas de Innovación en Educación Tecnológica

Durant els mesos de febrer i març del 2006 es van dur a ter-

me les 2as Jornadas de Innovación en Educación Tecnoló-

gica, on es van tractar diversos temes relacionats amb l’e-

ducació, com ara la situació actual de l’educació tecnològica

que es va implantar ara fa 8-12 anys, els currículums de l’àrea

de tecnologia dins de l’ESO i de les matèries tecnològi-

ques del batxillerat, la configuració de la modalitat de

ciències i tecnologia en el batxillerat, la metodologia, la iden-

tificació de les necessitats específiques d’aquesta àrea

d’ensenyament, etc.

A la pàgina web http://www.sialatecnologia.org/IIJJIET.php es

recullen una sèrie de propostes que tenen com a objectiu

millorar la qualitat de la formació tecnològica en totes les

etapes educatives, tenint en compte les necessitats espe-

cífiques de la societat actual.
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