Premis Aprenentatge-Servei de l'Ajuntament de Salt i Educadors
Sense Fronteres
Bases per a la presentació de projectes
L'Ajuntament de Salt i l'Associació Educadors sense fronteres convoquen els Premis
Aprenentatge-Servei, adreçats als centres d’Educació Infantil - Primària, ESO-Batxillerat, Formació
Professional i Entitats socials de Salt.

Objectius del premi
1. Reconèixer la tasca dels centres educatius i entitats socials que integren l’aprenentatge dels
estudiants amb accions solidàries destinades a millorar la qualitat de vida de la comunitat.
2. Reconèixer les pràctiques d’aprenentatge-servei com a eina d’èxit educatiu i compromís
social.
3. Enfortir i difondre una cultura participativa, solidària i de compromís cívic, així com
estimular la divulgació i implementació de l’aprenentatge-servei.

Característiques i requisits
1. Qui hi pot participar?
Poden participar en la convocatòria dels Premis d’Aprenentatge-Servei tots els centres educatius
públics, concertats, dels nivells d’Infantil-Primària, ESO-Batxillerat i Formació Professional que
estiguin desenvolupant pràctiques d’aprenentatge-servei al municipi de Salt.
També hi poden participar les entitats socials (moviments i associacions juvenils, clubs de temps
lliure i agrupacions escolta, associacions de voluntariat, mediambientals, culturals, etc.) que
estiguin desenvolupant pràctiques d’aprenentatge-servei a Salt.
És indispensable que la presentació del projecte a la convocatòria estigui avalada pel director o
directora de la institució (centre educatiu o entitat social), no només per la persona responsable
del projecte.

2. Quin tipus de projectes s’hi poden presentar?
Només s’acceptaran projectes d’aprenentatge-servei que s’hagin dut a terme íntegrament en el
curs escolar actual que es convoca el premi. Per tant, no es tindran en compte experiències fetes i
tancades abans d’aquest període o bé projectes que encara no s’hagin concretat en la pràctica.
L’experiència d’aprenentatge-servei que es pot presentar s’hauria d’identificar amb un d’aquests
tres models:

Model A) Un projecte d’un grup classe en una matèria o més.
Model B) Un projecte de tot el centre educatiu o entitat social.
Model C) Un projecte compartit per diversos centres educatius i entitats socials.
Entenem per aprenentatge-servei:
«Una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un
sol projecte ben articulat on els i les participants aprenen a treballar en necessitats reals de l’entorn
amb la finalitat de millorar-lo.»

3. Què es valorarà especialment?










Vinculació estreta entre els aprenentatges i el servei dut a terme.
Envergadura de la pràctica atenent la quantitat de nenes, nens i adolescents implicats en el
projecte, la quantitat de persones destinatàries del servei i la durada del projecte.
Autenticitat i rellevància de la necessitat social que atenen els nens, nenes i joves
mitjançant el servei.
Treball en xarxa entre centres educatius i entitats socials del territori per a dur a terme el
projecte.
Servei desenvolupat fora del centre educatiu o l’entitat social i en el seu entorn proper, en
el qual provoca un impacte visible.
Participació activa de les nenes, nens i joves al llarg de tot el projecte: en la detecció de
necessitats, el disseny del projecte, la seva realització i l’avaluació final.
Accions que promoguin la reflexió i el pensament crític en l’aprenentatge de l’alumnat.
Projectes que incloguin accions de sensibilització / conscienciació social de la comunitat
sobre la temàtica tractada en el projecte.
Projectes de difusió i suport als drets humans i drets de la infància.

 Sostenibilitat de l'experiència duta a terme.
4. Com es presenta un projecte?
Cada projecte es presentarà en format digital.
1. Un formulari d’inscripció.
2. Un document descriptiu del projecte (Annex 1), de com a màxim 3.000 paraules i 9 pàgines. En
el cas de projectes de tot el centre educatiu, o projectes compartits per diferents centres i/o
entitats alhora, el model de document de l’Annex 1 inclou més espai per a descriure’ls (500
paraules).

5. On i quan s’ha d’enviar el projecte?
Per a participar en els Premis ApS-SC, s’ha d’enviar el formulari d’inscripció i el document del
projecte, per mitjà del web Premis Aprenentatge Servei – Servei Comunitari (ApS-SC) a
l'Ajuntament de Salt, dins el termini que estableixi la convocatòria dels Premis.

6. Quins premis hi ha?
Hi ha tres categories de premis:
1. Infantil‐ Primària.
2. ESO ‐Batxillerat.
3. Formació Professional (bàsica, GM, GS)
Les entitats socials s’haurien de presentar en la categoria corresponent als trams d’edats amb les
quals treballen.
En cadascuna d’aquestes tres categories de premis s’atorgaran:
Un premi de 600 € per educació infantil-primària
Un premi de 600 € per ESO - Batxillerat
Un premi de 600 € per Formació Professional
En el cas que l’experiència sigui presentada per més d’un centre educatiu o entitat social, les
parts implicades acordaran com repartir el premi i el jurat entendrà que la presentació de
l’experiència ja comporta aquest acord previ.

El finançament dels Premis, l'assumeix l'Associació d'Educadors sense fronteres, com una mesura
de participació en la implantació de la filosofia educativa i social del sistema 'Aprenentatge i
Servei'

7. On i quan es lliuren els premis?
Els premis es lliuraran en el decurs de la celebració de la Jornada ApS-SC del mes de novembre
següent a la convocatòria.
L’anunci dels projectes premiats es farà durant el mes de juny de l'any en curs al web dels Premis
Aprenentatge-Servei: Web ajuntament i es notificarà per escrit als premiats.

8. Qui avalua els projectes?
El jurat estarà format per:


una persona de la Comissió d'ApS-SC de l'Ajuntament de Salt,



una persona del Pla Comunitari de Salt,



una persona de l'associació d'Educadors Sense Fronteres,



una persona representant del Dept. D'Ensenyament,



i un professor de la UdG especialitzat en ApS.



Actuarà de Secretària, la Tècnica d'Educació de l'Ajuntament o persona a qui delegui.

9. Acceptació de les bases
La participació dels centres educatius i entitats socials en els Premis d’Aprenentatge-Servei
implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria, així com les resolucions del Jurat, que
decidirà en instància única i sense recurs de reconsideració ni d’apel·lació.
Un cop es conegui la decisió del jurat, tots els projectes que es presentin en aquesta
convocatòria, independentment que hagin estat premiats o no, podran ser inclosos en un banc
d’experiències amb l’objectiu de donar difusió a les bones pràctiques d’aprenentatge-servei que
es duen a terme a Salt.

Premis Aprenentatge-Servei
ANNEX 1. Model de document del projecte que cal presentar a la convocatòria

.

Requisits del projecte
A) Per a accedir a la convocatòria cal presentar un document que descrigui el projecte,
juntament amb el formulari de sol·licitud de participació, tots dos en format digital.
B) En qualsevol cas, s’ha de tractar d’un projecte que s’hagi dut a terme en la pràctica, no
d’una idea encara pendent de concretar.
C) Pot incorporar esquemes, fotografies i tot tipus d’il·lustracions.
D) El document ha de descriure necessàriament els 15 apartats que es detallen a continuació:
1. Marc general (introducció només per als projectes Model B i Model C).
2. Sinopsi del projecte.
3. Fitxa tècnica.
4. Necessitat social que atén el projecte.
5. Necessitats educatives dels alumnes.
6. Objectius d’aprenentatge i vinculacions curriculars.
7. Objectius del servei que es duu a terme.
8. Participació i protagonisme dels alumnes.
9. Activitats d’aprenentatge i de reflexió.
10.Treball en xarxa que requereix el projecte.
11. Descripció del projecte: calendari, tasques i fases del projecte.
12. Celebració i difusió.
13. Recursos necessaris per impulsar el projecte.
14. Avaluació del projecte.
15. Descripció de la destinació de l'import del premi en cas que el projecte resulti guanyador.

