BASES 2019

PREMI ESCOLA
EMPRENEDORA
A centres educatius d’Espanya compromesos
amb el desenvolupament del talent emprenedor
dels joves i amb la innovació educativa

La FPdGi convoca el Premi Escola Emprenedora 2019
per a centres educatius d’Espanya comprome
sos amb el desenvolupament del talent empre
nedor dels joves i amb la innovació educativa.

www.fpdgi.org
premioescuela@fpdgi.org
+34 972 410 248

QUI POT SER
PREMIAT?

CRITERIS
D’AVALUACIÓ

Són elegibles els centres educatius radicats a Espa
nya amb una antiguitat de més de 5 anys i deguda
ment autoritzats per exercir la seva tasca docent en
territori espanyol.

1. EXEMPLARITAT (aquest és un criteri excloent)
>>

Els centres poden ser de titularitat pública o privada i
han de desenvolupar la seva activitat d’ensenyament
en una o diverses etapes educatives (infantil, primària,
secundària, batxillerat i/o cicles formatius).

>>

Totes les candidatures han de ser avalades mitjançant
una carta de suport* al centre candidat.

Inspiració. Té la capacitat de mobilitzar altres cen
tres educatius, demostrant permanència en el
temps i viabilitat futura.
Valors i comportament ètic. Acredita lideratge en
pràctiques de compromís ètic i eficiència en l’ús
dels recursos, així com capacitat de transformació
i d’influència en la societat.

2. DIFERENCIACIÓ
>>

COM, QUAN I ON
ES PRESENTEN LES
CANDIDATURES?

Missió i actuació. Se centra de manera clara i fer
ma en la missió, desenvolupant projectes educatius
singulars, reproduïbles i sostenibles en el temps, i
amb efecte multiplicador, que potencien el talent
emprenedor dels alumnes a través del foment de
l’autonomia, la cooperació i el treball en equip, la
creativitat i la innovació i el lideratge transformador.

La data límit és el 31 de març del 2019.

3. IMPACTE

Només es consideraran vàlides les candidatures que
es presentin a través del formulari accessible al web
www.fpdgi.org.

>>

La resolució del jurat es donarà a conèixer durant el
segon trimestre del 2019.

>>

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE EL PROCÉS

>>

(*) Aquests avals, a manera de carta de suport, els poden aportar respon
sables d’organitzacions, entitats i institucions representatives d’Espanya o
de qualsevol altre país de la Unió Europea, com ara ajuntaments, consells
educatius o institucions públiques i privades de prestigi reconegut, així
com els patrons de la Fundació Princesa de Girona i els membres del seu
Consell Assessor. Es pot avalar més d’una candidatura. (Més informació
sobre la sol·licitud i el lliurament d’avals a les pàgines 3 i 4.)
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Resultats. Aporta metodologies sostenibles i trans
formadores adequades als reptes dels alumnes,
aconseguint un impacte en les comunitats en les
quals s’integra.
Capacitat de mobilitzar. Treballa conjuntament amb
altres entitats i agents del territori, amb resultats
quantificables, públics i contrastats.
Atenció als menys afavorits. Adopta plans es
pecífics de suport educatiu per a nens i joves en
risc d’exclusió escolar, sempre orientats a la plena
normalització.
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4. EXCEL·LÈNCIA EN LA GESTIÓ
>>
>>

>>

El jurat interpretarà i completarà les bases d’aquest
premi suplint-ne les llacunes i resolent els dubtes que
es puguin plantejar.

Millora contínua. Adopta bones pràctiques avan
çades de gestió i transparència.
Mesura. Està compromès amb la mesura i l’avalu
ació de l’aprenentatge competencial i, en especial,
del talent emprenedor dels seus alumnes.
Transparència. Elabora de forma anual una me
mòria d’activitats.

El jurat podrà visitar els centres candidats que estimi
oportuns.
El vot dels membres del jurat és indelegable i ha de
ser emès personalment en el moment en què es pro
cedeixi a la votació. La decisió final sobre la candida
tura premiada s’adoptarà per majoria simple, haurà
d’estar suficientment argumentada i serà inapel·lable.

5. RECONEIXEMENT SOCIAL
>>

Referència per a altres organitzacions i institucions. És
un referent tant per les seves característiques i trets
distintius com per la tasca que du a terme.

LLIURAMENT DEL
PREMI ESCOLA
EMPRENEDORA
2019

PRESENTACIÓ DE
CANDIDATURES
Les candidatures s’han de presentar abans de
les 23.59 h del dia 31 de març del 2019.

El Premi Escola Emprenedora 2019 es lliurarà
d’acord amb les resolucions del jurat designat i es
comunicarà d’una forma convenient.

Només es consideraran vàlides les candidatures que
es presentin a través del formulari accessible al web
www.fpdgi.org.

EL PREMI

JURAT
DEL PREMI

La concessió del guardó es reflectirà en una es
cultura de l’artista Juan Zamora, Premi FPdGi Arts
i Lletres 2017, que la Fundació Princesa de Girona
lliurarà en una visita oficial al centre educatiu, i ani
rà acompanyada d’un pla de mitjans per donar a
conèixer el seu projecte educatiu a tota la societat
espanyola.

El jurat del Premi Escola Emprenedora de la Fundació
Princesa de Girona està format per cinc persones es
collides per la seva condició de membres del Consell
Assessor de la FPdGi i d’experts externs en matèria
educativa.
En cas que un membre del jurat es trobi en una situ
ació de conflicte d’interès en relació amb alguna de
les candidatures presentades, s’abstindrà en el debat
i en la votació.

PRESENTACIÓ DE
CANDIDATURES

El jurat pot declarar desert el premi si considera que
cap de les candidatures presentades no compleix els
requisits o objectius del guardó.

Les candidatures s’han de presentar abans de
les 23.59 h del dia 31 de març del 2019.
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INFORMACIÓ
INCLOSA EN
EL FORMULARI
I DADES DE
CARÀCTER
PERSONAL

Totes les candidatures han de ser avalades mitjan
çant una carta de suport al centre educatiu candidat.
Aquests avals, a manera de carta de suport, els po
den aportar responsables d’organitzacions i institu
cions representatives d’Espanya o de qualsevol altre
país de la Unió Europea, com ara ajuntaments, con
sells educatius o institucions públiques i privades de
prestigi reconegut, així com els patrons de la Funda
ció Princesa de Girona i els membres del seu Consell
Assessor. Es pot avalar més d’una candidatura. Les
cartes d’aval s’han d’adjuntar com a fitxer al for
mulari de candidatura i la data de la seva redac
ció ha de ser posterior al 30 de juny del 2018.

Els centres educatius que presentin la seva candi
datura atorguen el seu consentiment exprés per a la
publicació de la informació inclosa en el formulari de
sol·licitud, així com de recursos gràfics com ara foto
grafies i vídeos de qualsevol dels seus projectes, en
cas de ser premiats.

Perquè una candidatura sigui vàlida, cal que es
presenti a través del formulari accessible al web
www.fpdgi.org.
El formulari de presentació de candidatura ha
d’estar redactat en qualsevol de les llengües ofi
cials de l’Estat.

D’acord amb el que estableix el Reglament general
de protecció de dades, l’informem que tractarem les
seves dades únicament per als processos de selec
ció de candidatures duts a terme per l’entitat. Aquest
procés requereix el seu consentiment exprés per a la
publicació de la informació facilitada en el formulari
de sol·licitud (imatges incloses) en cas de ser pre
miat. La Fundació Princesa de Girona es reserva el
dret de difondre, de la manera que consideri adient,
informació relacionada amb les escoles premiades.
Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els
drets següents sobre les seves dades personals: dret
d’accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, opo
sició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat.
Per fer-ho, pot enviar un correu electrònic a l’adreça
info@fpdgi.org o trametre un escrit a FPdGi, c/ Juli
Garreta, 1, 1r E, 17002 Girona. A més, els centres
educatius poden adreçar-se a l’autoritat de control en
matèria de protecció de dades competent per obtenir
informació addicional o per presentar una reclamació.

El jurat no tindrà en compte cap informació que no
estigui inclosa dins el formulari de presentació de can
didatura o adjuntada a aquest.
La Fundació pot sol·licitar més informació a les en
titats candidates en el cas que ho consideri oportú.
La presentació d’una candidatura implica necessà
riament l’acceptació plena d’aquestes bases.
Els centres educatius candidats han de garantir, amb
total indemnitat per a la Fundació, la veracitat de la
informació facilitada, així com la titularitat i els drets
d’explotació davant de tercers de tots els materials
gràfics, noms comercials i altra informació inclosa en
el formulari de presentació que pugui ser utilitzada per
la FPdGi per a la difusió d’aquest premi o per donar a
conèixer el centre premiat.

(1) La llista de patrons i membres del Consell Assessor de la FPdGi es troba
disponible al web www.fpdgi.org.
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