Premis Aprenentatge Servei
Ciutat de l’Hospitalet de Llobregat 2018

Bases per a la presentació de projectes

L’editorial Santillana, amb el suport de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
convoca els centres d’Educació infantil i primària, Educació secundària obligatòria i
ensenyaments postobligatoris, així com entitats de l’Hospitalet del Llobregat,
als premis Aprenentatge Servei (ApS) Ciutat de l’Hospitalet de Llobregat 2018. Les
dues entitats esmentades s’anomenaran, d’ara endavant, els organitzadors.
Objectius dels Premis
1. Reconèixer la tasca dels centres educatius i les entitats socials de la ciutat 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 de la ciutat com a eina d’èxit
educatiu i compromís social.
3. Enfortir i difondre una cultura participativa, solidària i de compromís cívic,
estimulant la divulgació i la implementació de l’Aprenentatge Servei.
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS
1. Qui hi pot participar?
Podran participar en la convocatòria dels premis Aprenentatge Servei 2018 tots
els centres educatius de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, públics, concertats o
privats, dels nivells d’infantil, primària, ESO i ensenyaments postobligatoris, que
estiguin desenvolupant pràctiques d’Aprenentatge Servei.
També poden participar-hi les entitats socials de la ciutat (entitats d’educació no
formal, moviments i associacions juvenils, entitats d’educació en el lleure i agrupacions
escolta, associacions de voluntariat, mediambientals, culturals, etc.) que estiguin
desenvolupant pràctiques d’Aprenentatge Servei a la ciutat.
Entenem per Aprenentatge Servei una proposta educativa que combina processos
d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat, els
participants en el qual aprenen a treballar en necessitats reals de l’entorn, amb la
finalitat de millorar-lo.

Els centres educatius i les entitats socials que hi participin (d’ara endavant, els
responsables del projecte) han de respectar les lleis vigents i, especialment, tot allò
que fa referència a les mesures de protecció de la infància.
Atès que els premis s’adrecen als sectors educatius no universitaris, les institucions
universitàries no podran participar-hi presentant projectes els protagonistes dels quals
siguin estudiants universitaris, però poden presentar-s’hi com a institucions
col·laboradores dels centres educatius o les entitats socials que concorrin en aquesta
convocatòria.
De la mateixa manera, les administracions públiques en queden excloses, tot i que s’hi
poden presentar com a institucions col·laboradores dels centres educatius o les
entitats socials que sí que s’hi presenten.
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 solament
per la persona directament responsable de l’execució del projecte.
Cada centre o entitat social pot presentar tants projectes com vulgui, sempre que
compleixin les bases aquí exposades.
2. Quin tipus de projectes s’hi poden presentar?
Només s’acceptaran projectes d’Aprenentatge Servei que s’hagin acabat durant el curs
2017-2018. Per tant, no es tindran en compte experiències dutes a terme i concloses
abans d’aquest període o bé projectes que encara no s’hagin concretat en la pràctica.
L’experiència d’Aprenentatge Servei que es presenti s’hauria d’identificar amb un
d’aquests dos models:
Model A: un projecte d’un grup classe (o grup d’edat o col·lectiu concret en el cas
d’entitats socials).
Model B: un projecte de tot el centre educatiu o l’entitat social, compartit amb més
centres educatius, o de qualsevol altra dimensió superior al grup classe.

3. Què es valorarà especialment?
Independentment del nivell educatiu i del tema del projecte, el jurat valorarà
especialment:
1. Vinculació estreta entre els aprenentatges i els serveis realitzats.
2. Autenticitat i rellevància de la necessitat social a la qual atenen nens, nenes i
joves a través del servei.
3. Participació molt activa de nenes, nens i joves al llarg de tot el projecte: en la
recerca de necessitats, el disseny, la realització i l’avaluació final del projecte.

4. Estret treball en xarxa entre centres educatius i entitats socials —i les persones
destinatàries— de la ciutat, per dur a terme el projecte amb un enfocament
comunitari i de reciprocitat.
5. Enfocament de justícia social i drets humans, reforçant la reflexió i el
pensament crític en l’alumnat.
6. Projectes impulsats per població en risc d’exclusió social.
7. Envergadura del projecte, atenent a la quantitat de nenes, nens i joves
implicats, la quantitat de persones destinatàries del servei i la durada del
projecte.
8. Servei desenvolupat fora del centre educatiu o l’entitat social, amb un impacte
visible en l’entorn, i sensibilització/conscienciació social de la comunitat sobre
el problema tractat.
9. Sostenibilitat del projecte i continuïtat del compromís.
10. Visibilitat del concepte Aprenentatge Servei com a proposta educativa.
4. Com es presenta un projecte?
Cada projecte es presentarà en format digital i en qualsevol de les llengües oficials de
Catalunya, per la qual cosa serà necessari:
1. Omplir un formulari d’inscripció.
2. Adjuntar al formulari un document descriptiu del projecte (vegeu Annex 1).
Extensió màxima:
1. Projectes model A: màxim 6.000 paraules i 12 pàgines.
2. Projectes model B: màxim 7.000 paraules i 14 pàgines.
3. Indicar en el document descriptiu l’enllaç d’un vídeo sobre l’experiència (vegeu
Annex 2).
4. Es descartaran tots els projectes que excedeixin les dimensions indicades o que
no presentin algun dels components que s’especifiquen a l’Annex 1.
5. On i quan s’ha d’enviar el projecte?
El formulari d’inscripció i el document del projecte que conté l’enllaç del vídeo s’han
de presentar entre el 22 d’octubre i el 30 de novembre, a través del banner que es
trobarà al web www.santillana.cat , amb la referència al Premi convocat.
6. Quins premis hi ha?
Hi ha tres premis valorats en 950 euros en forma de material, que proporciona
l’editorial Santillana de tot el seu catàleg en català, castellà, anglès i francès (llibres de
text, llibres de lectura, diccionaris, llicències digitals, material d’aula, material per al
professorat, animacions lectores...) que podran escollir els centres guanyadors, segons
les etapes educatives que imparteixin:
•
•
•

Educació infantil i primària
Educació secundària obligatòria
Ensenyaments postobligatoris

7. On i quan s’entreguen els premis?
Els premis s’entregaran en el mes de gener de 2019, en un acte que s’anunciarà amb
prou antelació.
L’anunci dels projectes premiats es durà a terme en l’acte mateix.
8. Qui avalua els projectes?
El jurat està format per membres de l’editorial Santillana, representants de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i integrants del grup permanent d’ApS.

9. Responsabilitat per autoria
Els participants garanteixen l’autoria i l’originalitat dels vídeos i l’exercici pacífic dels
drets sobre els mateixos, i assumeixen la total responsabilitat davant de qualsevol
reclamació que, en aquest sentit, poguessin efectuar terceres persones, fins i tot les
derivades d’un incompliment de la legislació sobre l’honor, la intimitat, injúries i
calúmnies, o drets d’imatge. Així doncs, els concursants es fan responsables, davant
dels organitzadors, de totes les càrregues pecuniàries que puguin derivar-se’n en favor
de tercers amb motiu d’accions, reclamacions o conflictes derivats de l’incompliment
d’aquestes garanties.

10. Autorització d’ús de la imatge i protecció de dades
Totes les entitats responsables dels projectes hauran d’autoritzar els organitzadors per
utilitzar tant el seu nom i la seva imatge, com els de les persones que eventualment
poguessin intervenir en els vídeos presentats al concurs, amb l’única finalitat
d’organitzar-lo, i assumint l’obligació d’obtenir el consentiment exprés d’aquests
intervinents per incorporar-ne la imatge als vídeos presentats al concurs.
Els organitzadors informen que les dades de caràcter personal dels participants en el
concurs que s’incloguin en els vídeos que constitueixen cada projecte seran incloses en
un fitxer sota la responsabilitat dels organitzadors, l’única finalitat del qual és la
realització del concurs.
Alhora, les entitats responsables de cada projecte es comprometen a traslladar la
informació inclosa en les presents bases a qualsevol persona vinculada a un dels
projectes, les dades personals de les quals siguin incorporades als vídeos que
conformen els projectes. A títol aclaridor, entre les esmentades dades personals
s’inclouran, sense limitació: la imatge, la veu i qualsevol altra informació que permeti
identificar una persona física en els vídeos presentats al concurs.

La base jurídica que legitima el tractament de les dades dels interessats és l’interès
legítim dels organitzadors per realitzar el concurs.
Les dades seran conservades durant la vigència del present concurs i el temps que en
duri la publicació a través dels canals d’Internet establerts en aquestes bases.
En qualsevol cas, els afectats podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió,
oposició, limitació i portabilitat davant de qui correspongui a través de comunicació
escrita al domicili social que consta a l’inici del present document, aportant una
fotocòpia del DNI o un document equivalent, i identificant el dret que se sol·licita. Així
mateix, en cas que es consideri vulnerat el dret a la protecció de dades personals,
podran interposar una reclamació davant de l’Agencia Española de Protección de
Datos (www.aepd.es) o davant de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat o el
delegat de protecció de dades del Grupo PRISA, del qual forma part Grup Promotor
Santillana (dpo@prisa.com).
En cas que hi hagi participants menors d’edat en els projectes, el responsable del
projecte concret haurà d’informar i aconseguir una autorització signada pels pares o
representats legals de cada menor (cal indicar nom, cognoms i NIF), en què acceptin el
contingut íntegre d’aquestes bases. Obtenir aquest consentiment és obligació del
responsable del projecte, com a participant i autor. (Annex 3)

11. Acceptació de les bases
La participació dels centres educatius i les entitats socials en els premis Aprenentatge
Servei Ciutat de l’Hospitalet de Llobregat 2018 implica l’acceptació de les bases
d’aquesta convocatòria, així com les resolucions del jurat, que escollirà els guanyadors
en única instància i sense recurs de reconsideració ni d’apel·lació.
Un cop es conegui la decisió del jurat, tots els projectes presentats a aquesta
convocatòria, exceptuant-ne els vídeos aportats, independentment que hagin estat
premiats o no, podran ser inclosos en un banc d’experiències i podran ser publicats
pels organitzadors en webs, documents, materials audiovisuals, materials pedagògics,
en projectes educatius elaborats en versió paper i digital, xarxes socials, etc., amb
l’objectiu de difondre les bones pràctiques d’Aprenentatge Servei que es duen a terme
a l’Hospitalet de Llobregat.

Annex 1 - Model de document de projecte
Requisits
1. Per 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 i acompanyats d’un enllaç del vídeo de l’experiència.

2. En qualsevol cas, es tractarà d’un projecte que s’hagi dut a terme a la pràctica,
no d’una idea que encara estigui pendent de concretar.
3. El document no haurà d’excedir les 12 pàgines ni les 6.000 paraules per als
projectes del model A (vegeu les bases). En els projectes del model B s’hi podrà
incloure una introducció a mode de marc general de 2 pàgines. En total, un
màxim de 14 pàgines i 7.000 paraules.
4. S’hi podran incorporar esquemes, fotos, tot tipus d’il·lustracions i enllaços a
altres documents en línia, sempre que no se superi ni el nombre de pàgines ni
el nombre de paraules.
5. El document haurà de descriure necessàriament els apartats que es detallen a
continuació:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marc del projecte (Aquesta introducció és només per als projectes del model
B.)
Sinopsi del projecte i enllaç del vídeo
Necessitat social que atén el projecte
Necessitats educatives dels nois i noies que desenvolupen el projecte
Descripció del servei i les tasques que inclou
Objectius educatius / competències i vinculació curricular
Activitats d’aprenentatge i de reflexió
Participació, protagonisme i organització dels nois i noies
Treball en xarxa requerit pel projecte
Celebració i difusió
Calendari i descripció de les fases del projecte
Recursos necessaris per impulsar el projecte
Avaluació del projecte

Annex 2 - Bases per a la presentació del vídeo

Objectiu del vídeo
El vídeo, l’enllaç del qual acompanya el document descriptiu del projecte
d’Aprenentatge Servei té com a finalitat il·lustrar el projecte, especialment la seva
posada en pràctica; recollir aquells aspectes que les i els participants vulguin destacar i
contribuir a la difusió del projecte concret i de l’Aprenentatge Servei en general.

Requisits
1. Només es presentarà un vídeo per cada projecte Aprenentatge Servei
presentat.
2. El vídeo ha de ser descriptiu del projecte i els autors hauran d’utilitzar imatges i
bandes sonores lliures de drets.
3. No s’admetran vídeos que tractin temàtiques diferents del projecte presentat,
que tinguin continguts publicitaris o contraris als valors ètics que inspiren la
pedagogia de l’Aprenentatge Servei.
4. S’acceptaran i es valoraran especialment els reportatges breus i les notícies del
projecte difosos per canals de televisió.
5. Els vídeos s’han de pujar a YouTube o Vimeo en modalitat «públic» i s’ha de
posar l’enllaç del vídeo al document del projecte que es presenta a la
convocatòria.
6. Es valoraran especialment aquells vídeos que mantinguin la finalitat d’il·lustrar
clarament el projecte.

Responsabilitats legals

1. Els responsables del projecte s’hauran d’assegurar han informat les persones
que apareixen al vídeo i del dels pares, mares o tutors/es legals dels nens i
nenes menors d’edat[1], i que disposen del seu consentiment.
2. L’editorial Santillana entén que els centres educatius i les entitats socials que
participen en aquesta convocatòria disposen del consentiment degudament
firmat pels participants i per les famílies o tutors/es legals dels menors
participants i, per tant, declinen qualsevol responsabilitat.
3. Els autors dels vídeos accepten adherir-se a la llicència Creative Commons (bync-nd) i, per tant, saben que les obres que enviïn al concurs poden ser
utilitzades per qualsevol persona sempre que en citi la font (autor/a, centre
educatiu o entitat social i data).
4. L’editorial Santillana declina qualsevol responsabilitat legal relacionada amb el
contingut dels vídeos presentats, amb l’incompliment en matèria de propietat
intel·lectual, industrial o d’imatge i amb el compliment parcial de les bases
d’aquesta convocatòria per part dels participants, i els autors/es seran els únics
responsables legals del vídeo i dels seus continguts.
5. La participació en aquest concurs implica l’acceptació i el compromís del
compliment d’aquestes bases.

Annex 3 – Autorització de menors participants en els vídeos presentats

________________________, a ______ de _________ de _______
Nom del pare / mare / tutor / tutora o representant legal:
___________________________________________________, amb DNI
______________________________,
domicili a
______________________________________________________________________
Localitat: _______________________ Província: _____________________ CP:
_______________
AUTORITZO la participació del meu fill / filla menor d’edat a càrrec meu, que
s’anomena
_________________________________________________________________ i és
alumne del centre
_________________________________________________________________, en
l’activitat que organitza l’editorial Santillana, amb el suport de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, relativa als Premis Aprenentatge Servei Ciutat de l’Hospitalet
de Llobregat 2018, activitat per a la qual ha participat en un vídeo en què apareix la
seva imatge i la seva veu.
MANIFESTO el meu consentiment a través d’aquesta autorització per escrit de manera
expressa perquè s’utilitzi la imatge del meu fill / la meva filla menor d’edat a càrrec
meu, en els termes exposats més amunt, així com en les bases del concurs, la totalitat
de les quals accepto expressament.
Signat:________________
DNI: _________________

__________
[1] Atenent a l’article 18.1 de la Constitució, regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5
de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge pròpia; i a
l’article 18.4, regulat per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.

