
               

CONCURS La Química Celebra, edició 2010

 La 2ª edició del cicle de conferències La Química Celebra es centra en la 
commemoració del 100 aniversari del Premi Nobel de Física atorgat a Johannes Van 
de Waals pels seus estudis sobre les forces interatòmiques febles. Enguany, el Grup 
de Química Quàntica, juntament amb la Facultat de Química de la URV i l’AEQT, 
posa en marxa el concurs de La Química Celebra, amb l’objectiu de donar més 
difusió a l’efemèride.

Bases del concurs

1. El concurs està adreçat a estudiants matriculats en qualsevol dels ensenyaments 
de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili: Llicenciatura, Grau o 
Master.

2. Els participants han de presentar un treball escrit  en català, castellà o anglès, 
relacionat amb la vida de l’autor (J. Van der Waals) o amb el seu treball científic.

3. Es requereixen una còpia en paper i una còpia digital (format pdf) del treball a 
concurs. L’extensió (din A4, lletra Times 12 p, doble espaiat entre línies) ha de 
ser d’entre 10 i 15 planes, imatges i figures incloses, on hi consti el nom del/s 
participant/s.

4. Cada participant pot signar un únic treball com a màxim. Cada treball a concurs 
pot ser signat per un o varis autors.

5. La còpia en paper del treball ha de ser dipositada a l’Oficina de Suport al 
Deganat de la Facultat de Química, amb data límit 22/10/2010. La còpia digital 
ha de ser lliurada via e-mail a l’adreça deganat.fq@urv.cat amb assumpte 
“CONCURS LA QUIMICA CELEBRA”, dintre dels mateixos terminis.

6. Podran atorgar-se un Premi i un Accèssit que recauran en els treballs premiats, 
independentment del nombre d’autors que el signin, que consistiran en un iPod 
Touch 32Gb i un iPod Touch 8Gb, respectivament.

7. El tribunal que avaluarà els treballs concursants està format per una comissió de 
tres membres designats per la Facultat de Química, l’AEQT i el Grup de Química 
Quàntica.

8. A criteri del tribunal, el Premi i/o l’Accèssit poden quedar deserts.

9. Els guanyadors o guanyadores es faran públics el dia 3 de novembre de 2010, 
coincidint amb la 2ª edició del cicle de conferències La Química Celebra. El lloc 
i hora de l’acte en el qual es farà l’entrega de premis s’anunciaran durant els dies 
precedents.


