
Premis Premis Premis Premis AprenentatgeAprenentatgeAprenentatgeAprenentatge----Servei 2015Servei 2015Servei 2015Servei 2015    

Bases per a la presentació de projectesBases per a la presentació de projectesBases per a la presentació de projectesBases per a la presentació de projectes    

La Xarxa Espanyola d'AprenentatgeXarxa Espanyola d'AprenentatgeXarxa Espanyola d'AprenentatgeXarxa Espanyola d'Aprenentatge----Servei, Educo i Editorial Edebé Servei, Educo i Editorial Edebé Servei, Educo i Editorial Edebé Servei, Educo i Editorial Edebé conviden els 

centres d'Educació Infantil- Primària, ESO - Batxillerat i Formació Professional, així 

com les entitats socials que estiguin desenvolupant pràctiques d'aprenentatge-

servei, a participar en la primera edició dels Premis Aprenentatge-Servei. 

Objectius del premiObjectius del premiObjectius del premiObjectius del premi    

1. Reconèixer la tasca dels centres educatius i entitats socials que integren 

l'aprenentatge dels estudiants en 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, 

estimulant la divulgació i implementació de l'aprenentatge-servei. 

 

Característiques i requisitsCaracterístiques i requisitsCaracterístiques i requisitsCaracterístiques i requisits    

1. Qui hi pot participar?1. Qui hi pot participar?1. Qui hi pot participar?1. Qui hi pot participar?    

Podran participar en la convocatòria dels Premis d'Aprenentatge-Servei 2015 tots els 

centres educatius públics, concertats o privats, dels nivells d'Infantil-Primària, ESO-

Batxillerat i Formació Professional que estiguin desenvolupant pràctiques 

d'aprenentatge-servei en qualsevol de les comunitats autònomes. 

També poden participar les entitats socials (moviments i associacions juvenils, clubs 

de temps lliure i agrupacions d’escoltes, associacions de voluntariat, mediambientals, 

culturals, etc.) que estiguin desenvolupant pràctiques d'aprenentatge-servei en 

qualsevol de les comunitats autònomes. 

Com que els premis es dirigeixen als sectors educatius no-universitaris, les 

institucions universitàries no podran participar presentant projectes del seu propi 

àmbit, però hi poden participar com a col·laboradores dels centres educatius o 

entitats socials que es presenten a aquesta convocatòria. 

És indispensable que la presentació del projecte a la convocatòria estigui avalada pel 

director o directora de la institució (centre educatiu o entitat social) i no només per 

la persona responsable del projecte. 

2. Quin tipus de projectes es2. Quin tipus de projectes es2. Quin tipus de projectes es2. Quin tipus de projectes es poden presentar? poden presentar? poden presentar? poden presentar?    



Només s'acceptaran projectes d'aprenentatge-servei que s'hagin dut a terme 

íntegrament al curs 2014curs 2014curs 2014curs 2014----2015.2015.2015.2015. 

Per tant, no es tindran en compte experiències realitzades i concloses abans 

d'aquest període o bé projectes encara no concretats en la pràctica. 

Entenem per aprenentatgeaprenentatgeaprenentatgeaprenentatge----serveiserveiserveiservei: Una proposta educativa que combina processos 

d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en què els i 

les participants aprenen a treballar en necessitats reals de l'entorn amb la finalitat de 

millorar-lo. 

 

3. Què es valorarà especialment?3. Què es valorarà especialment?3. Què es valorarà especialment?3. Què es valorarà especialment?    

• Estreta vinculació entre els aprenentatges i el servei realitzat. 

• Rellevància de la pràctica atenent a la quantitat d’infants o joves implicats en 

el projecte, la quantitat de persones destinatàries del servei i la durada del 

projecte. 

• Treball en xarxa entre centres educatius i entitats socials del territori per dur a 

terme el projecte. 

• Servei  desenvolupat fora del centre educatiu o l'entitat social i en el seu 

entorn proper. 

• Participació activa dels infants 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 el pensament crític en l'aprenentatge de l'alumnat. 

• Projectes protagonitzats per població en risc d'exclusió social. 

• Projectes de difusió i suport als drets humans i drets dels infants. 

 

4. Com es presenta un projecte?4. Com es presenta un projecte?4. Com es presenta un projecte?4. Com es presenta un projecte?    

Cada projecte s’ha de presentar en format digital i en qualsevol de les llengües 

oficials de l'Estat a través de: 

1. Un fffformulariormulariormulariormulari d'inscripció. (Annex 1) 

2. Un document document document document descriptiu del projecte de com a màxim 12 pàgines i 20.000 

caràcters comptant espais. (Annex 2) 

3. Un vídeovídeovídeovídeo sobre l'experiència. (Annex 3) 

 

Només s'admetran un màxim de 2 projectes per centre/entitat participant i només 

quan aquests es presentin en categories diferents. 



Es descartaran totes les presentacions que excedeixin les dimensions indicades o no 

presentin algun dels seus components. 

    

5. On i quan s'ha d'enviar el projecte?5. On i quan s'ha d'enviar el projecte?5. On i quan s'ha d'enviar el projecte?5. On i quan s'ha d'enviar el projecte?    

Per participar en la convocatòria, s'han d'enviar el formulari d'inscripció, el document 

del projecte i el vídeo abans del 30 d'octubre de 201530 d'octubre de 201530 d'octubre de 201530 d'octubre de 2015, tal com s'especifica en els 

annexos 1, 2 i 3, a través del web dels Premis Aprenentatge-Servei: 

www.aprendizajewww.aprendizajewww.aprendizajewww.aprendizajeservicio.comservicio.comservicio.comservicio.com    

    

6. Quins premis hi ha?6. Quins premis hi ha?6. Quins premis hi ha?6. Quins premis hi ha?    

Hi ha tres categories de premis: 

A. Infantil - Primària. 

B. ESO - Batxillerat 

C. Formació Professional. 

Les entitats socials han de presentar-se en la categoria corresponent als trams 

d'edats amb què treballen. 

En cadascuna d'aquestes tres categories de premis s'atorgaran: 

un primer premi de 2.000 €. 

un segon premi de 1.500 €. 

un premi especial Drets Humans de 1.500 €. 

L'import del premi ha de ser invertit en desenvolupar i estendre l'experiència 

presentada, o per iniciar-ne una de nova. En el cas que l'experiència sigui 

presentada per més d'un centre educatiu o entitat social, les parts implicades han 

d'acordar com repartir el premi i el jurat entendrà que la presentació de l'experiència 

ja comporta aquest acord previ. 

7777. On i quan es lliuren els premis?. On i quan es lliuren els premis?. On i quan es lliuren els premis?. On i quan es lliuren els premis?    

Els premis es lliuraran el dia 11 de desembre de 2015 en el marc de la VIII Trobada 

de la Xarxa Espanyola d'Aprenentatge-Servei, que tindrà lloc a València. 

L'anunci dels projectes premiats es realitzarà durant el mes de novembre al web dels 

Premis Aprenentatge-Servei www.aprendizajeservicio.com 

8. Qui avalua els projectes?8. Qui avalua els projectes?8. Qui avalua els projectes?8. Qui avalua els projectes?    



El jurat el conformen membres de la Xarxa Espanyola d'Aprenentatge-Servei, 

d’Educo i d'Editorial Edebé. 

9. Acceptació de les bases9. Acceptació de les bases9. Acceptació de les bases9. Acceptació de les bases    

La participació dels centres educatius i entitats socials en els Premis d'Aprenentatge-

Servei 2015 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 a aquesta 

convocatòria, independentment d’haver 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 realitzen a Espanya. Aquest recull de projectes es 

podrà publicar a les webs de les entitats convocants. 

 

Premis AprenentatgePremis AprenentatgePremis AprenentatgePremis Aprenentatge----Servei 2015Servei 2015Servei 2015Servei 2015    

Annex 1 Formulari d'inscripcióAnnex 1 Formulari d'inscripcióAnnex 1 Formulari d'inscripcióAnnex 1 Formulari d'inscripció    

Cal acompanyar aquest formulari del document que desenvolupa el projecte.  

Títol del projecte:Títol del projecte:Títol del projecte:Títol del projecte:    

Nom del centre o entitat responsableNom del centre o entitat responsableNom del centre o entitat responsableNom del centre o entitat responsable  NaturalesaNaturalesaNaturalesaNaturalesa: 

Centre educatiu (Infantil-Primària, 

Secundària, Batxillerat, Formació 

Professional). 

Entitat social (Associació, Fundació, Centre 

de Temps Lliure, Grup Escolta). 

Nivell educatiu:Nivell educatiu:Nivell educatiu:Nivell educatiu:    

Infantil - Primària. 

ESO - Batxillerat 

Formació Professional  

Nombre de nens, nenes i joves participants:Nombre de nens, nenes i joves participants:Nombre de nens, nenes i joves participants:Nombre de nens, nenes i joves participants:    

Curs/Edat dels i les participants:Curs/Edat dels i les participants:Curs/Edat dels i les participants:Curs/Edat dels i les participants:    

Estan els nens, nenes i joves participants en alguna situació de dificultat social o de Estan els nens, nenes i joves participants en alguna situació de dificultat social o de Estan els nens, nenes i joves participants en alguna situació de dificultat social o de Estan els nens, nenes i joves participants en alguna situació de dificultat social o de 

menors oportunitats?menors oportunitats?menors oportunitats?menors oportunitats?    



NO SÍ 

 En cas que sí, quina?: 

Matèries o espais curriculars en què s'inscriu el projecte:Matèries o espais curriculars en què s'inscriu el projecte:Matèries o espais curriculars en què s'inscriu el projecte:Matèries o espais curriculars en què s'inscriu el projecte:  

Nombre i característiques de les persones destinatàries del projecte:Nombre i característiques de les persones destinatàries del projecte:Nombre i característiques de les persones destinatàries del projecte:Nombre i característiques de les persones destinatàries del projecte:    

Entitats/Institucions que col·laboren impulsant el projecte:Entitats/Institucions que col·laboren impulsant el projecte:Entitats/Institucions que col·laboren impulsant el projecte:Entitats/Institucions que col·laboren impulsant el projecte:    

Àmbit del servei:Àmbit del servei:Àmbit del servei:Àmbit del servei: Assenyalar el que escaigui, tenint en compte que es fa referència a 

l'àmbit de destinació del servei i no al que pertanyen els actors d’aquest. 

Acompanyament a la formació i la lectura 

Suport a persones amb necessitats especials 
Suport a persones grans 

Protecció de la natura, animals i medi ambient 
Participació ciutadana 

Drets Humans/Drets dels Infants 

Inclusió social/Foment de la convivència 

Cooperació al desenvolupament 

Promoció de la salut i la seguretat 

Art i patrimoni cultural, artístic i històric 

Difusió de les TIC 
Altres (especificar):................................................................................................... 

 

Direcció: 

Població:       Codi postal: 

Telèfon:       NIF del centre o entitat: 

Correu electrònic del centre: 

Persona responsable del projecte en el centre: Director/Directora del centre: 

Correu electrònic:      Correu electrònic: 

Sinopsi del projecte: (Ha de coincidir amb el text del document presentat) 

Data d'inici del projecte:     Data de finalització: 
Enllaç del vídeo que acompanya el projecte: 

 



    

Premis AprenentatgePremis AprenentatgePremis AprenentatgePremis Aprenentatge----Servei 2015Servei 2015Servei 2015Servei 2015    

Annex 2 Model de document del projecte per presentar a la Annex 2 Model de document del projecte per presentar a la Annex 2 Model de document del projecte per presentar a la Annex 2 Model de document del projecte per presentar a la 
convocatòriaconvocatòriaconvocatòriaconvocatòria    

RequisitsRequisitsRequisitsRequisits    

a) Per accedir a la convocatòria cal presentar un document que descrigui el projecte, 

juntament amb el formulari de sol·licitud de participació, ambdós en format digital 

acompanyats d'un vídeo de l'experiència. 

b) En qualsevol cas, cal que sigui un projecte que s'hagi dut a terme a la pràctica, no 

d'una idea encara pendent de concretar. 

c) El document no ha d'excedir les 12 pàgines ni més de 20.000 caràcters, comptant 

espais. 

d) Podrà incorporar esquemes, fotos i tota mena d'il·lustracions sempre que no se 

superi ni el nombre de pàgines ni el nombre de caràcters. 

e) El document ha de descriure necessàriament els 12 apartats que es detallen a 

continuació: 

1. Sinopsi del projecte. 

2. Fitxa tècnica. 

3. Necessitat social que atén el projecte. 

4. Objectius d'aprenentatge i vinculacions curriculars. 

5. Objectius del servei a realitzar. 

6. Treball en xarxa que requereix el projecte. 

7. Calendari i descripció de les fases del projecte 

8. Activitats d'aprenentatge i de servei. 

9. Celebració. 

10. Difusió. 

11. Pressupost, recursos humans i materials. 

12. Avaluació del projecte. 

 

Orientacions per a redactar el projecteOrientacions per a redactar el projecteOrientacions per a redactar el projecteOrientacions per a redactar el projecte    

1. Sinopsi del proje1. Sinopsi del proje1. Sinopsi del proje1. Sinopsi del projectectectecte (ha de coincidir amb la informació del formulari d'inscripció) 

Breu i clara introducció al projecte, no superior als 700 caràcters, en la qual es 
descriu resumidament el servei que duen a terme els i les participants així com 

l'aprenentatge bàsic que s'aconsegueix. 



2. Fitxa tècnica2. Fitxa tècnica2. Fitxa tècnica2. Fitxa tècnica (ha de coincidir amb la informació del formulari d'inscripció) 

Títol del projecte: 
Nom del centre o entitat responsable i dades (adreça, població, codi postal, telèfon, 

NIF, correu electrònic del centre) 
Persona responsable i correu electrònic de la persona responsable: 

Enllaç del vídeo que acompanya el projecte: 
Curs/edat i nombre dels infants i/o joves participants: 

Matèries o espais curriculars: 
Nombre i característiques de les persones destinatàries del projecte: 

Entitats/Institucions que col·laboren impulsant el projecte: 
Àmbit del servei: 

 

3. Necessitat social que atén el projecte.3. Necessitat social que atén el projecte.3. Necessitat social que atén el projecte.3. Necessitat social que atén el projecte.    

Breu descripció del repte, problema o necessitat social concreta (cultural, assistencial, 

educativa, mediambiental, sanitària, drets humans...) en què incideix el projecte i 

sobre el qual treballen els i les participants. 

Exemples: incidència dels accidents de trànsit a la nostra població, augment dels 

casos de malnutrició, degradació del nostre entorn natural, situació d'aïllament de la 

gent gran, desconeixement del patrimoni arquitectònic per part de la població... 

4. Objectius d'aprenentatge i vinculacions curriculars.4. Objectius d'aprenentatge i vinculacions curriculars.4. Objectius d'aprenentatge i vinculacions curriculars.4. Objectius d'aprenentatge i vinculacions curriculars.    

Citar aquí els objectius educatius centrals del projecte. Recomanem citar de manera 

succinta i clara només els més importants. 

Relacionar el servei que es realitza amb els continguts de les matèries acadèmiques 
o espais curriculars en els quals se situa el projecte, o bé, en el cas d'entitats socials, 

amb les àrees educatives que li són pròpies. Recomanem expressar aquesta relació 

en un esquema. 

5. Objectius del servei que es realitza5. Objectius del servei que es realitza5. Objectius del servei que es realitza5. Objectius del servei que es realitza    

Citar aquí els resultats tangibles i actuacions concretes que cal assolir a través del 
servei. 

Exemples: construir 20 caixes niu i col·locar-les al bosc; organitzar un taller de 
música amb els avis i elaborar amb ells un cançoner; elaborar un vídeo de promoció 

i organitzar 7 visites guiades al monument X... 

6. Treball en xarxa que requereix el projecte6. Treball en xarxa que requereix el projecte6. Treball en xarxa que requereix el projecte6. Treball en xarxa que requereix el projecte    

Citar aquí les entitats, centres o institucions que comparteixen el projecte, explicant 

quin és el seu paper en ell i com es coordinen entre elles. 



7. Calendari i descripció de les fases del projecte7. Calendari i descripció de les fases del projecte7. Calendari i descripció de les fases del projecte7. Calendari i descripció de les fases del projecte    

Presentar un esquema temporal del desenvolupament del projecte amb una breu 
descripció de les fases d’aquest. 

8. Activitats d'aprenentatge i de servei8. Activitats d'aprenentatge i de servei8. Activitats d'aprenentatge i de servei8. Activitats d'aprenentatge i de servei    

Descriure les principals activitats d'aprenentatge directament vinculades al projecte 
així com les activitats i tasques del servei. En el cas d'un projecte de protecció i 

difusió d'un parc públic: 

Exemple d'activitats d'aprenentatge: Citar les activitats de coneixement del parc 
públic, visita de la brigada municipal de parcs i jardins, anàlisi del deteriorament, 

reflexió sobre les causes i conseqüències, etcètera. 

Exemple d'activitats de servei: Citar les activitats de disseny, organització i posada en 

pràctica de la campanya de neteja de la zona i de difusió del seu valor entre el 
veïnat, etcètera. 

9. Celebració9. Celebració9. Celebració9. Celebració    

Descriure com es mostra/celebra el resultat del projecte: festa, acte de 

reconeixement, trobada amb els destinataris, espai en les activitats de final de curs 

del centre... 

10. Difusió10. Difusió10. Difusió10. Difusió    

Descriure quins mitjans i estratègies s’han utilitzat per aconseguir la difusió del 

projecte: web, xarxes socials, premsa, díptics, televisió... 

11. Pressupost, recursos humans i materials11. Pressupost, recursos humans i materials11. Pressupost, recursos humans i materials11. Pressupost, recursos humans i materials    

Resumir el pressupost del projecte, citant els recursos que mobilitza el centre o 

entitat per fer-lo possible: docents, voluntariat, persones col·laboradores, suport 
institucional, subvencions o convenis, recursos de l'entitat destinatària, etcètera. 

12. Avaluació del projecte12. Avaluació del projecte12. Avaluació del projecte12. Avaluació del projecte    

Citar les conclusions de l'avaluació realitzada del projecte, tant en la seva dimensió 

pedagògica com en la seva dimensió de servei (si s'han assolit o no els objectius 

proposats, si s’han superat les dificultats detectades...) esmentant el nivell de 
participació dels protagonistes, l'entitat social o les persones destinatàries. 
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Annex 3 Bases per a la presentació del vídeoAnnex 3 Bases per a la presentació del vídeoAnnex 3 Bases per a la presentació del vídeoAnnex 3 Bases per a la presentació del vídeo    

Cal acompanyar el vídeo del formulari d'inscripció i del document que desenvolupa 
el projecte. 

Objectiu del vídeo:Objectiu del vídeo:Objectiu del vídeo:Objectiu del vídeo:    

El vídeo que acompanya el document descriptiu del projecte d'aprenentatge-servei 
té com a finalitat il·lustrar-lo, especialment la posada en pràctica del projecte; recollir 

aquells aspectes que els i les participants vulguin accentuar i contribuir a la difusió 
del projecte concret i de l'aprenentatge-servei en general. 

RequisitsRequisitsRequisitsRequisits    

1. Només es pot presentar un vídeo per projecte d'aprenentatge-servei. 

2. El vídeo ha de ser original i els autors hauran d'utilitzar imatges i bandes sonores 

lliures de drets. 

3. No s'admeten vídeos que tractin temàtiques diferents al projecte presentat, que 

tinguin continguts publicitaris o contraris als valors ètics que inspiren la pedagogia 

de l'aprenentatge-servei. 

4. Els vídeos s'han de pujar a YouTube o Vimeo en modalitat "públic" i posar-ne 

l'enllaç al full d'inscripció i en el document del projecte que es presenta a la 

convocatòria. 

Es valoraran especialment aquells vídeos que, mantenint la finalitat d'il·lustrar 

clarament el projecte, tinguin una durada breu no superior a 5 minuts. 

Responsabilitats legalsResponsabilitats legalsResponsabilitats legalsResponsabilitats legals    

1. Els responsables del projecte han de vetllar perquè s'hagi obtingut el 

consentiment de les persones que apareixen al vídeo i el consentiment dels pares, 
mares o tutors legals dels menors d’edat1. 

2. La Xarxa Espanyola d'Aprenentatge-Servei, Educo i Edebé entenen que els centres 
educatius i entitats socials que participen en aquesta convocatòria compten amb 

aquest consentiment degudament signat pels pares i mares i per tant, declinen 

qualsevol responsabilitat. 

3. Els autors dels vídeos accepten adherir-se a la llicència Creative Commons (by-nc-

nd)2 i, per tant, són coneixedors que les obres que envien al concurs poden ser 



utilitzades per qui ho desitgi sempre que en citi la font (autor/a, centre educatiu o 

entitat social i data). 

4. La Xarxa Espanyola d'Aprenentatge-Servei, Educo i Edebé declinen 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 i les 
participants, sent els autors/es 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. 

 

 

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 pròpia imatge, a l'article 18.4 i regulat per la Llei Orgànica 15/1999, 

de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

2 Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada (by-nc-nd). 

 


