Bases 2017
Premi Escola
Emprenedora

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

La FPdGi convoca per primera vegada el seu Premi a
l’Escola Emprenedora 2017
a centres educatius d’Espanya compromesos amb el
desenvolupament del talent emprenedor dels joves i la
innovació educativa.

Fundació Princesa de Girona

Premi Escola Emprenedora
Qui pot ser premiat?

Com, quan i on es presenten les
candidatures?

Són elegibles els centres educatius radicats a
Espanya amb una antiguitat major a 5 anys i
degudament autoritzats per a exercir la seva tasca
docent a Espanya.

Abans del 23 d’octubre del 2017

Els centres podran ser de titularitat pública o privada
y hauran de desenvolupar la seva activitat educativa
en una o varies etapes educatives (infantil, primària,
secundaria, batxillerat i/o cicles formatius).

Només es consideraran vàlides aquelles candidatures que es
presentin a través del formulari accessible a les pàgines web:
www.fpdgi.org i www.educareltalentoemprendedor.org
La resolució del jurat tindrà lloc durant l’últim trimestre del 2017.

Totes les candidatures hauran de ser avalades
mitjançant una carta de suport* al centre candidat.
*Aquests avals, a mode de carta de suport, poden realitzar-los
responsables d'organitzacions, entitats i institucions representatives
d’Espanya o de qualsevol altre país de la Unió Europea com
ajuntaments, consells educatius o institucions públiques i privades de
reconegut prestigi, així com els patrons de la Fundació Princesa de
Girona i els membres del seu Consell Assessor. Es podrà avalar més
d’una candidatura.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE EL PROCÉS
Web: www.fpdgi.org i www.educareltalentoemprendedor.org
Mail: premiescola@fpdgi.org
Telèfon: +34 972 410 248

(Més informació sobre la sol·licitud i lliurament d’avals a la pàgina 6)
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Criteris d’avaluació
1. Exemplaritat (Aquest és un criteri excloent)
Inspira. Capacitat per a mobilitzar a altres centres educatius, demostrant
permanència en el temps i viabilitat futura.
Valors i comportament ètic. Lideratge en pràctiques de compromís ètic i eficiència
en l’ús dels recursos, així com capacitat de transformació i d’influència a la societat.

Capacitat de mobilitzar. Treballa conjuntament amb altres
entitats i agents del territori amb resultats quantificables, públics i
contrastats.
Focus en els menys afavorits: adopta plans específics de
suport educatiu per a nens i joves en risc d’exclusió escolar,
sempre orientats a la plena normalització.
4. Excel·lència en la gestió

2. Diferenciació
Missió i actuació. S’enfoca de manera clara i ferma sobre la missió
desenvolupant projectes educatius singulars, replicables i sostenibles
en el temps, i amb un efecte multiplicador, que potenciïn el talent
emprenedor dels seus alumnes a través del foment de l’autonomia, la
cooperació i el treball en equip, la creativitat i la innovació i el lideratge
transformador.
3. Impacte
Resultats. Aportar metodologies sostenibles i transformadores
adequades als reptes dels seus alumnes, aconseguint a les comunitats
en les que el centre s’integra.

Millora continua: Adopta bones pràctiques avançades de gestió
i transparència.
Mesura. Es troba compromesa amb la mesura i avaluació de
l'aprenentatge competencial, en especial del talent emprenedor
dels seus alumnes.
Transparència. Elabora de forma anual una memòria
d’activitats.

5. Reconeixement social
Referència per a altres organitzacions i institucions.
Conseqüència de les seves característiques, trets distintius y
feina realitzada.

Presentació de les candidatures
Les candidatures podran presentar-se abans de les 23.59h del dia 23 d’octubre del 2017
Només es consideraran vàlides aquelles candidatures que es presentin a través del formulari accessible a la pàgina web www.fpdgi.org i
FPdGi © 2017
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Jurat del premi
El Premi a l’Escola Emprenedora de la Fundació Princesa de
Girona compta amb un jurat format per cinc membres escollits
per la seva condició de persones pertanyents al Consell
Assessor de la FPdGi i d’experts externs en la matèria objecte
de valoració.

LLIURAMENT DEL PREMI ESCOLA EMPRENEDORA
2017

En el cas que un membre del jurat es trobés amb qualsevol
conflicte d'interès en relació amb alguna de les candidatures
presentades, aquest s'abstindrà del debat i de la votació.

El Premi Escola Emprenedora 2017 serà lliurat
conforme a les resolucions del jurat designat i serà
comunicat de forma convenient.

El jurat podrà declarar desert un premi en el cas de que
consideri que ninguna de les candidatures presentades
acompleixi amb els requisits o objectius del premi.

La concessió quedarà reflectida en una placa que la
Fundació Princesa de Girona lliurarà en una visita oficial
al centre educatiu.

El jurat interpretarà i completarà las bases d’aquest premi
suplint les seves llacunes i resolent els dubtes que puguin
plantejar-se.
El jurat podrà visitar els centres candidats que estimi oportú.
El vot dels membres del jurat és indelegable i haurà de ser
emès personalment en el moment en què es procedeixi a la
votació. La decisió final sobre la candidatura premiada se
s’adoptarà per majoria simple, haurà d’estar suficientment
argumentada i serà inapel·lable.
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Presentació de candidatures
Les candidatures podran presentar-se abans de les 23.59h del dia
23 d’octubre del 2017.
En tot cas, totes les candidatures hauran de ser avalades mitjançant una
carta de suport al centre educatiu candidat. Aquests avals, a mode de
carta de suport, poden realitzar-los responsables d’organitzacions i
institucions espanyoles o de qualsevol altre país de la UE representatives
com ajuntaments, consells educatius o institucions públiques i privades
de reconegut prestigi, així com els patrons de la Fundació Princesa de
Girona i els membres del seu Consell Assessor(1). Es podrà avalar més
d’una candidatura. Les cartes d’aval s’hauran d’adjuntar com a fitxer
en el formulari de candidatura i la data de la seva redacció ha de ser
posterior al 30 de juny del 2017.
Per a que una candidatura sigui vàlida haurà que ser presentada a través
del formulari de candidatures al que es podrà accedir a la pàgina web
www.fpdgi.org i www.educareltalentoemprendedor.org.
El formulari de presentació de les candidatures haurà de ser
redactat en qualsevol llengua oficial de l’Estat.
El jurat no tindrà en compte altra informació que la inclosa en el formulari
de presentació de candidatures i adjuntada en el mateix.
La Fundació podrà sol·licitar més informació a les entitats candidates en
el cas que ho consideri oportú.
La presentació d’una candidatura implica necessàriament l’acceptació
íntegra de las presentes bases.
(1) El llistat de patrons i
membres del Consell
Assessor de la FPdGi es
troba disponible a la
pàgina web
www.fpdgi.org.

Els centres educatius candidats han de garantir, amb total
indemnitat per a la Fundació, la veracitat de la informació que
inclouen, així com la titularitat i drets d’explotació davant de
tercers de tots els materials gràfics, noms comercials i demés
informació inclosa en el formulari de presentació, que pugui ser
utilitzada per la FPdGi per a la difusió d’aquest premi o del
centre premiat.

INFORMACIÓ INCLOSA EN EL FORMULARI I DADES DE
CARÀCTER PERSONAL
Els centres educatius que presentin la seva candidatura
atorguen el seu consentiment exprés per a la publicació de la
informació inclosa en el formulari de sol·licitud, així com
recursos gràfics com fotografies o vídeos de qualsevol dels
seus projectes en el cas de ser premiat.
La Fundació Princesa de Girona es reserva el dret a difondre,
com estimi més convenient, informació relacionada amb els
centres premiats.
D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 i el RD
1707/2007 sobre protecció de dades de caràcter personal i la
seva normativa de desenvolupament, les dades personals
presents en les candidatures s'incorporaran a un fitxer
automatitzat del qual és responsable la Fundació princesa de
Girona. Aquestes dades seran únicament utilitzades durant el
procés d'avaluació, així com per a l'organització, gestió i
resolució del premi.
Els centres educatius que presentin la seva candidatura podran
exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició davant la FPdGi quan així ho estimin oportú.
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www.fpdgi.org

www.rescatadoresdetalento.org

www.educareltalentoemprendedor.org

www.premis.fpdgi.org

