TRA N SF RM A L’E D U C CI Ó
dE S DE LA CULT U R A

B ALDIRITzA’T!

BALDIRITZA’T I
TRANSFORMA!
Per a escoles amb voluntat transformadora, per a mestres
compromesos i innovadors, per a alumnes curiosos i creatius.
Per a tots vosaltres, ja és aquí la 41a edició dels Premis Baldiri
Reixac. Els Baldiri!

A quins premis podeu optar?
→ Escoles: 10 Premis Escola Baldiri – 3.000 € cada un
Reconeixem els projectes educatius de centre que s’enfronten
als actuals reptes educatius i que situen la cultura, la llengua
i la creativitat com a eixos vertebradors en la seva globalitat.
Si teniu un projecte únic i singular i el voleu donar a conèixer,
aquest és el vostre premi.

Encarar els nous reptes educatius...
Els Baldiri reconeixen, impulsen i fan realitat projectes
educatius que donin resposta als reptes de l’educació del s. xxı,
que s’enfrontin al fracàs escolar i a la desigualtat educativa,
que impulsin l’aprenentatge de les noves competències, que
generin oportunitats de futur, que eduquin en valors com la
solidaritat o la inclusió social.

→ Mestres: 6 Premis Baldiri d’Estímul – 4.000 euros cada un
Dirigits a mestres, professor i altres agents educatius, per a
impulsar i acompanyar nous projectes que donin resposta a
una necessitat educativa de l’entorn i que ho facin des de la
cultura i la creativitat. Gràcies a la col·laboració amb la UOC,
un dels projectes guardonats entrarà en un programa de
mentoria i acompanyament. Mestres, us hi apunteu?

... des de la cultura i la creativitat
I tot això, que ho facin posant la cultura, la creativitat i la
llengua al centre del seu projecte. Perquè és amb la cultura
i a través de la cultura que podrem transformar l’educació
i la societat: la llengua, la literatura, el teatre, la poesia, la
música, la dansa, el cinema i les arts en general desenvolupen
noves competències i habilitats, l’esperit crític, la creativitat
o l’empatia, fonamentals per construir un país més obert,
cohesionat, integrador i equitatiu.
Volem fer que els vostres projectes s’estenguin, contagiïn,
inspirin i impulsin noves iniciatives educatives per construir una
societat millor.

→ Alumnes: 30 Premis Baldiri a alumnes compromesos,
encuriosits i creatius – 500/1.000 €
25 premis de 500 euros a experiències en grup: experiències
d’aprenentatge amb enfocament cultural que hagin resultat
significatives per a comunitats d’aula.
5 premis de 1.000 euros: premiarem 5 treballs d’investigació
d’alumnes de Batxillerat o de CFGS i n’impulsarem el
recorregut formatiu assumint fins a 1.000 € del cost de la
matrícula universitària o de qualsevol altra opció formativa.

1. Premi Escola
Què heu de presentar?
→ 10 premis de 3.000 €

→ Projecte educatiu del centre (PEC).

→ Participació gratuïta en el seminari sobre metodologies
pedagògiques a través de les arts

→ Planificació estratègica o projecte de direcció vigent que contingui els
objectius, les línies estratègiques i els indicadors d’avaluació.
→ Document que expliqui la presència de la cultura, llengua catalana i la
creativitat en el centre educatiu. [pdf a descarregar en el formulari]

Ets una escola Baldiri?
Si sou una escola amb voluntat transformadora, si esteu compromesos
amb la lluita contra el fracàs escolar i la desigualtat, si us reinventeu dia a
dia per a millorar, si prepareu els vostres alumnes en el pensament crític,
la intel·ligència social o la creativitat, si, en definitiva, encareu els reptes
educatius del s. xxi des de la innovació pedagògica i amb la cultura com
a eix vertebrador, sou una escola Baldiri. Aquest premi és per a vosaltres,
veniu a buscar-lo!
Apostem per projectes d’innovació pedagògica i pràctiques educatives de
referència que s’estiguin duent a terme i que donin respostes efectives a
través de:
→ Metodologies innovadores enfocades a desenvolupar les competències
del s. xxi.
→ Organització i gestió educativa: objectius clars, compartits i una mirada
de l’educació a temps complet, adaptant espais i horaris.
→ Relació i cooperació entre la comunitat educativa i l’entorn: implicació de
l’escola, la família i l’entorn en l’èxit escolar de tot l’alumnat.
→ Aliances entre escoles i institucions o entitats culturals per tirar endavant
projectes compartits.

En què consisteix el premi?
→ Es realitzarà un únic pagament de 3.000 € en el moment de la concessió
del premi.
→ Docents dels centres guardonats podran participar gratuïtament en el
seminari en metodologies pedagògiques a través de les arts que tindrà lloc
el mes de juliol de 2019.

A qui va dirigit?
→ Escoles, zones escolars rurals (ZER), instituts, llars d’infants, centres
de formació d’adults, escoles de música, d’art o arts escèniques, i escoles
d’educació especial d’arreu dels territoris de parla catalana.

A tenir en compte!
Les escoles guardonades:
→ Hauran d’organitzar una jornada de portes obertes al llarg del curs
acadèmic 2019-2020 per a les persones interessades que s’hi vulguin
apuntar.
→ Hauran de documentar part de la seva activitat al llarg del curs acadèmic
2019-2020.
→ No es podran tornar a presentar en la categoria de projecte de centre fins
al cap de tres cursos acadèmics.

2. Premi Baldiri d’Estímul a mestres,
professors i emprenedors educatius
→ 6 premis
→ Finançament fins a 4.000 € per premi
→ Programa d’acompanyament i mentoria d’un dels premis
(UOC i Fundació Carulla)
→ Participació gratuïta en el seminari sobre metodologies
pedagògiques a través de les arts
L’oportunitat de transformar
A tu, que vius la teva professió amb passió, que despertes en els alumnes
el desig d’aprendre, que els escoltes i acompanyes, que potencies la
creativitat i el pensament crític, que promous la igualtat i el respecte
a l’aula, que creus en la riquesa de la diversitat, que apostes per la
innovació... A tu, t’oferim un nou repte: El Baldiri d’Estímul.
El Baldiri d’Estímul a mestres, professors i altres agents educatius té
com a objectiu fer possible nous projectes que fomentin la innovació
pedagògica a l’hora de resoldre els reptes que planteja la realitat de l’aula
i n’impulsen la transformació educativa.

Projectes que:
→ Tinguin com a eixos la cultura, la llengua catalana i els
llenguatges artístics.
→ Donin resposta a una necessitat detectada a l’aula, en el
centre educatiu i/o comunitat.
→ Situïn l’alumne en el centre de l’aprenentatge i fomentin
relacions horitzontals entre docents i alumnat.

Què heu de presentar?
→ Qüestionari de descripció del projecte.
[pdf a descarregar en el formulari]
→ Pressupost.

En què consisteix el premi?
→ Dotació econòmica:
→ La dotació màxima serà de 4.000 € i es calcularà a partir del pressupost
presentat.
→ Els diferents pagaments es duran a terme al llarg del curs acadèmic
2019-2020.
→ El 100% de la dotació econòmica anirà destinat al projecte.
→ La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Fundació Carulla seleccionaran un dels sis projectes guardonats i l’acompanyaran al llarg del curs
acadèmic 2019-2020 a través d’un programa de mentoria que no només
col·labori amb l’execució del projecte, sinó també en l’avaluació, el recull
d’evidències i l’empaquetament de l’experiència per tal de fer-la possible en
altres contextos educatius similars.
→ Els membres dels equips impulsors dels projectes guardonats podran
participar en el seminari en metodologies pedagògiques a través de les arts
que tindrà lloc el mes de juliol de 2019.
→ Jornades: els equips impulsors dels projectes estan subjectes a la participació en jornades de co-creació juntament amb persones que lideren
altres projectes i agents del sector educatiu.

A tenir en compte!
→ Només s’acceptaran projectes que encara no hagin estat realitzats o que
hagin tingut prèviament i com a màxim una primera prova pilot d’un curs
acadèmic.

→ Assegurin la participació i compromís dels agents educatius
implicats.
→ Tinguin capacitat de ser transferibles en altres contextos
educatius similars.

3. Premi Baldiri a alumnes compromesos,
encuriosits i creatius

Guardonem iniciatives amb un enfocament cultural i en català que
destaquin per:
→ Ser pràctiques educatives avançades i transformadores.
→ Vincular l’escola amb el seu entorn o comunitat.
→ Situar l’alumne al centre de l’aprenentatge i fomentar el treball
cooperatiu com a base de la cohesió del grup.

→ 25 premis de 500 € a experiències en grup
→ 5 premis de fins a 1.000 € en la matrícula universitària o
qualsevol altra opció formativa
Baldiritza’t i guanya fins a 1.000 €
Els alumnes sou els protagonistes. Sou emprenedors, curiosos i creatius?
Teniu esperit crític i reflexiu? Creieu en la intel·ligència emocional i social?
Defenseu la diversitat, la igualtat i la cohesió? Sou oberts, lliures i amb
ganes d’emprendre?

→ Impulsar els llenguatges artístics i la creativitat per a la transformació
social.
Els premis d’experiències en grup es distribuiran de la manera següent:
→ 5 premis a Cicle Infantil i Inicial.
→ 5 premis a Cicle Mitjà i Superior.
→ 5 premis a ESO i Cicles Formatius de Grau Mitjà.
→ 5 premis a Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior.
→ 5 premis a treballs que afectin diversos nivells o centres escolars.

Què heu de presentar?
→ 5 premis de fins a 1.000 € en la matrícula universitària o qualsevol altra
opció formativa
Busquem els cinc millors treballs d’investigació en català d’alumnes
de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior: rigorosos, creatius,
innovadors i amb un enfocament cultural.
Apunta’t als Baldiri i tindràs una gran oportunitat per a millorar la teva
formació.
Si ets premiat, t’ajudarem a continuar el teu recorregut formatiu finançant
part del cost de la matrícula de la universitat o de qualsevol altra opció
formativa.
→ 25 premis de 500 € a experiències en grup
Si heu participat en alguna experiència d’aprenentatge en grup innovadora
i única i que hagi donat resposta a un repte educatiu, presenteu-vos als
Baldiri i podreu guanyar 500 € en material escolar i compartir el vostre
projecte amb altres escoles.

En el cas de treballs individuals:
→ Presentació del treball en la seva totalitat amb les conclusions incloses.
→ Vídeo de presentació: qui ets, raó del teu treball i per què et presentes als
Baldiri. (Durada màxima: 3 min.)
En el cas d’experiències en grup:
→ Descripció de l’experiència, evidències de resultats i conclusions finals.
[pdf a descarregar en el formulari]
→ Presentació d’evidències audiovisuals del procés d’implementació al llarg
del curs i el material didàctic utilitzat al llarg del projecte.

En què consisteix el premi?
→ En el cas de candidatures individuals de Batxillerat o CFGS, es pagarà als
premiats el cost de la matrícula de la universitat o de qualsevol altra opció
formativa fins a un valor de 1.000 €.
→ En el cas d’experiències en grup, es lliurarà un val d’ABACUS valorat en
500 € en llibres i material escolar, destinat a l’escola.

Informació útil

Altres consideracions

Calendari
→ El termini de presentació de candidatures s’inicia el dilluns 29 d’octubre
de 2018 a les 9 hores i finalitza el diumenge 27 de gener a les 24 hores.
→ L’organització es reserva el dret d’allargar el període de convocatòria.
→ El veredicte final del jurat es donarà a conèixer a mitjans del mes de maig
del 2019.

A qui va dirigit?
→ Professorat i mestres d’escoles, zones escolars rurals (ZER), instituts, llars
d’infants, centres de formació d’adults, centres universitaris de formació del
professorat, escoles de música i escoles d’educació especial d’arreu dels
territoris de parla catalana.
→ Altres agents educatius.

Drets i obligacions dels participants
→ La participació a la convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases.
→ Els guanyadors i els finalistes premiats es comprometen a complir els
acords presos amb la Fundació Carulla i el seu equip de col·laboradors.
→ Els participants conservaran els drets de propietat intel·lectual dels seus
projectes.

Procediment
→ Categoria Escola: dels centres educatius presentats, se’n farà una
preselecció de 15 centres educatius al llarg del mes de febrer del 2019.
Posteriorment, els visitaran dos membres del jurat.
→ Categoria Estímul: dels projectes presentats, se’n farà una preselecció
de 10 projectes al llarg del mes de febrer del 2019. Posteriorment, el jurat
entrevistarà l’equip impulsor.
→ Categoria Alumnes: es donarà a conèixer el veredicte final al llarg del mes
de maig del 2019.

Qui són els membres del jurat?
Joan Arjona, Coral Regí, Laia Bou, Bet Madera, Àngels Pérez, Josep
Menargues, David Pujol, Helena Morillas i Ramon Raventós.

→ Els treballs manuals i el material que vulguis enviar i no tinguis en format
digital, no podrà superar les dimensions de 60 x 60 cm i s’hauran d’enviar a
l’adreça següent indicant el títol i el número del treball:
Premis Baldiri i Reixac
Fundació Carulla
Via Augusta, 252-260, 08017 Barcelona
info@fundaciocarulla.cat
→ La Fundació Carulla podrà disposar dels treballs premiats durant un any
per tal d’exposar-los i promoure’n la difusió.
→ Els treballs no premiats podran ser recollits durant el mes de juny.
Premis Baldiri i Reixac
Fundació Carulla

Descarrega’t les bases a:

www.elsbaldiri.cat
Línia directa per a resoldre dubtes:

info@fundaciocarulla.cat
932090948

SEGuEI ELS BALDIRI!
@FundacioCarulla

#ElsBaldiri2019

