
Premis

El concurs atorgarà un primer premi consistent 
en un ordinador portàtil i un segon premi 
consistent en una PDA.

Lliurament dels treballs

Els treballs es podran enviar per correu o lliurar 
en mà fins e l dia 30 d'Abril de 2010 al 
Departament d'Informàtica de l'IES La Ferreria 
(c/ Progrés 3, 08110-Montcada i Re ixac). Cal 
entregar 1 còpia impresa i una còpia e lectrònica 
(CD o DVD) en un sobre tancat on consti la 
re ferència “II Concurs de Treballs de Recerca 
d'Informàtica de  Montcada (CTRIM)” i un 
pseudònim que n'identifiqui l'autoria, 
juntament amb un correu e lectrònic de 
contacte. El treball s'acompanyarà a més d'un 
resum on s'explicarà a grans trets e l més 
significatiu d'aquest i d'un sobre tancat amb les 
dades reals dels autors i les dades de ls centre  
on es trobi/n matriculat/s. 

En cap cas pot ser visible  la identitat (nom o 
fotografie s) de la persona o persones autores 
del treball, ni al sobre ni a les còpies de cap 
dels materials que integren e l treball. 

CTRIM

   Bases

II Edició de CTRIM

II Edició del Concurs de Treballs de  Recerca 
d'Informàtica d'alumnes de Batxillerat i Crèdits de  
Síntesi de  Cicle s Formatius de Grau Mig.   

Participants

Podran participar e ls estudiants de Batxille rat o 
Cicles Formatius de  grau Mig matriculats a 
qualsevol centre  de Catalunya durant e l curs 
2009/2010 que  presentin un treball original entorn 
de  la tecnologia Informàtica.

Requisits de treballs i criteris de valoració

Els treballs que es presentin podran ser individuals 
o en grup. La temàtica girarà en torn  a la 
tecnologia informàtica en qualsevol de les seves 
vessants de hardware o software. Es valorarà 
especialment: e l rigor i e l tractament científic-
tecnològic en e l desenvolupament i la presentació 
de l treball i la originalitat innovació i actualitat de l 
tema escollit.

Jurat

El jurat estarà format per 3 professors d'algun dels 
cicles d'informàtica de l'IES La Ferreria i per 2 
experts informàtics externs al centre  organitzador.

www.ieslaferreria.net

Interpretació i acceptació de les bases

La interpretació d'aquestes bases correspon a la 
directora de l'IES La Ferreria de Montcada. La 
participació en aquest concurs implica 
l'acceptació d'aquestes bases

Participa-hi !!!

Organitza l'IES La Ferreria de Montcada i 
Reixac. Centre d'Educació Secundària, 
Batxillerat i Cicles Formatius d'Informàtica i 
Sanitat.

Format i Qualifica’t en una professió 
de futur.

utur rometedor
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Per qualsevol aclaració, dubte o informació truqueu-nos (telf: 93 575 21 84)  

o escriviu-nos a ctrim@ieslaferreria.net


