BASES 2022

PREMI
ESCOLA
DE L’ANY
DE LA FPdGi

La Fundació Princesa de Girona convoca el Premi
Escola de l’Any 2022, dirigit a centres escolars
d’Espanya compromesos amb el desenvolupament
del talent i amb la innovació educativa, en favor d’una
societat més justa i un món millor.

QUI POT SER
PREMIAT?

CRITERIS
D’AVALUACIÓ

Poden presentar candidatura al Premi Escola de l’Any
2022 de la FPdGi tots els centres educatius radicats
a Espanya que tinguin una antiguitat de més de cinc
anys i que estiguin degudament autoritzats per exercir
la seva tasca docent a Espanya.

1. EXEMPLARITAT

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

>

COM, QUAN
I ON ES
PRESENTEN LES
CANDIDATURES?

>

Inspira. Té la capacitat de mobilitzar altres centres educatius i pot demostrar la permanència en el
temps dels seus projectes així com la seva viabilitat
futura.
Valors i comportament ètic. Lidera pràctiques de
compromís ètic i eficiència en l’ús dels recursos i és
capaç de ser un referent de transformació i influència en el seu entorn social. Així mateix, du a terme
accions que contribueixen a promoure la presa de
consciència sobre el conjunt dels objectius globals
per erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat, d’acord amb l’agenda de
desenvolupament sostenible establerta per les
Nacions Unides.

2. DIFERENCIACIÓ
>

Fins al 30 de novembre del 2022.
Només es consideraran vàlides les candidatures que
es presentin a través del formulari de participació disponible al web de la FPdGi: www.fpdgi.org
El jurat emetrà la seva decisió durant el primer trimestre
del 2023.

3. IMPACTE
>

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE EL PROCÉS
www.fpdgi.org
>

premiescola@fpdgi.org
+34 972 410 248

Missió i actuació. Es focalitza de manera clara i
ferma en la seva missió educativa, desenvolupant
projectes singulars, replicables i sostenibles en el
temps, i amb efecte multiplicador, que potencien el
talent dels seus alumnes a través del foment de l’autonomia, la cooperació i el treball en equip, la creativitat i la innovació així com el lideratge transformador.

Resultats. Aporta metodologies sostenibles i transformadores adequades als reptes dels seus alumnes i arriba a les comunitats en les quals s’integra,
com són ara les famílies o les institucions locals.
Col·laboració. Treballa conjuntament amb altres
escoles i entitats del territori, amb resultats quantificables i contrastats.
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>

Focalització en els menys afavorits. Adopta
plans específics de suport educatiu a nens i joves
en risc d’exclusió escolar i/o social, orientats sempre a una normalització plena.

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

4. EXCEL·LÈNCIA EDUCATIVA
>

>

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

Millora contínua. Adopta bones pràctiques avançades de gestió i està compromesa amb la mesura
i l’avaluació de l’aprenentatge competencial dels
alumnes.
Transparència. Elabora amb periodicitat anual una
memòria d’activitats que recull els projectes desenvolupats i la seva avaluació i valoració, així com les
propostes de millora. Comparteix el seu codi de
conducta i reflecteix els valors i els principis propis.

El jurat podrà visitar els centres educatius candidats
que consideri oportuns.
El vot dels membres del jurat és indelegable i s’ha
d’emetre personalment en el moment de procedir a la
votació. La decisió final sobre la candidatura premiada
s’adoptarà per majoria simple, haurà d’estar suficientment argumentada i serà inapel·lable.

5. INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT
>

Innovació educativa. S’implica activament perquè es desenvolupin eficaçment projectes innovadors que contribueixin a l’aprenentatge del seu
alumnat i al desenvolupament professional del professorat, així com a oferir una resposta adequada a
les necessitats i demandes de l’entorn i la societat.

JURAT
DEL PREMI
El Premi Escola de l’Any de la Fundació Princesa de
Girona compta amb un jurat format per entre cinc i
vuit persones escollides per la seva condició de membres del Consell Assessor de la FPdGi i/o d’experts
externs en matèria educativa.
El jurat designat està subjecte a un reglament intern
que desenvolupa les bases generals del Premi Escola de l’Any de la FPdGi i que té per objecte establir
normes, pautes i conceptes que en facilitin la tasca.
En cas que un membre del jurat es trobi en una situació de conflicte d’interès en relació amb alguna de les
candidatures presentades, caldrà que s’abstingui en
el debat i en la votació.

EL PREMI
Representants de la FPdGi faran una visita oficial
al centre educatiu guardonat, al qual lliuraran una
escultura de l’artista Juan Zamora, Premi FPdGi
Arts i Lletres 2017. El guardó s’acompanyarà també d’un pla de formació i experiències en innovació
educativa desenvolupat per la FPdGi, així com d’un
programa de mitjans destinat a donar a conèixer
el projecte de centre a tota la societat espanyola.
El Premi Escola de l’Any 2022 es difondrà d’una
manera convenient al web de la FPdGi, a les xarxes
socials i als mitjans de comunicació.

PRESENTACIÓ
DE CANDIDATURES
Es poden presentar candidatures fins a les 23.59 h
del dia 30 de novembre del 2022.
Només es consideraran vàlides les candidatures que
es presentin a través del formulari de participació disponible al web de la FPdGi: www.fpdgi.org.
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El formulari de presentació de candidatura es
pot redactar en qualsevol de les llengües oficials
de l’Estat.
El jurat no tindrà en compte cap informació que no
sigui la inclosa en el formulari de presentació de candidatura i la que s’hi pugui adjuntar.
La Fundació, en cas que ho consideri oportú, pot sol·
licitar informació addicional a les escoles candidates.
La presentació d’una candidatura implica necessàriament l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
Els centres educatius candidats han de garantir, amb
indemnitat total 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 inclosos
en el formulari de presentació de candidatura que la
FPdGi pugui utilitzar per fer difusió d’aquest premi o
per donar a conèixer el centre guardonat.

D’acord amb el que estableix el Reglament general de
protecció de dades, us informem que tractarem les
vostres dades únicament per als processos de selecció de candidatures duts a terme pel centre educatiu.
El procés esmentat requereix el vostre consentiment
exprés per a la publicació de la informació facilitada en
el formulari de sol·licitud, incloses les imatges, en cas
que el centre resulti premiat. La Fundació Princesa de
Girona es reserva el dret de difondre, de la manera que
consideri adient, informació relacionada amb les escoles guardonades. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets següents sobre les vostres
dades personals: dret d’accés, rectificació, supressió
o oblit, limitació, oposició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat. Per fer-ho, podeu enviar un correu
electrònic a info@fpdgi.org o adreçar un escrit a la 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.

INFORMACIÓ
INCLOSA EN
EL FORMULARI
I DADES DE
CARÀCTER
PERSONAL
Els centres educatius que presentin la seva candidatura atorguen el seu consentiment exprés a la publicació
de la informació inclosa en el formulari de sol·licitud,
així com de recursos gràfics com ara fotografies o
vídeos de qualsevol dels seus projectes, en cas de
resultar premiats.
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