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E S DE LA C LTUR

BAL D IRI T ZA’T!

BA S S D E A CONVOCATORI A 2019- 020

1. OBJECTIUS DE LA CONVOCATÒRIA.
ELS PREMIS BALDIRI REIXAC
Arriba la 42a edició dels Premis Baldiri Reixac, un reconeixement al compromís per l’educació
impulsat per la Fundació Carulla. Els Baldiri reconeixen, impulsen i fan possibles els projectes
educatius que donen resposta als reptes de l’educació del segle XXI.
Els Premis pretenen involucrar el màxim d’agents de la comunitat educativa convidant-los a
treballar de forma conjunta des de les arts i la cultura per construir una escola oberta, inclusiva
i innovadora.
Els Premis compten amb les següents categories:

Premi Baldiri Escola - 10 premis de 3.000 €

Reconeixem els projectes educatius singulars que aporten solucions i respostes als reptes actuals i que, alhora, situen la cultura, la llengua i la creativitat com a eixos vertebradors.

Premi Baldiri Connexions - 6 premis de 4.000 €

Impulsem les idees de col·laboració entre els centres educatius i les entitats culturals i artístiques: un binomi transformador.

Premi Baldiri Experiències - 25 premis de 500 €.

Reconeixem les experiències d’aprenentatge en grup dins i fora de l’aula que responguin de
forma innovadora a les necessitats dels infants i els reptes educatius actuals.

Premi Baldiri Alumnes - 5 premis de fins a 1.000 €.

Identifiquem els millors treballs d’investigació en català, que siguin creatius, innovadors i que
plantegin reflexions i propostes sobre els reptes socials actuals des d’un enfocament cultural
i artístic.
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Teniu temps fins al 27 de gener del 2020.
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NOVETA
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2. PREMI BALDIRI ESCOLA

1 PREMI

BALDIRI
ESCOLA
PAÍS VAL
ENCIÀ
1 PREMI
BALDIRI
ESCOLA
ILLES BA
LEARS.

10 PREMIS DE 3.000 €

2.1. Sou una escola Baldiri?
Si sou un centre amb voluntat transformadora, compromès amb els reptes socials i culturals, que treballa i educa amb la cultura i
les arts com a eines de canvi i voleu donar
ales a un projecte lingüístic innovador, sou
una escola Baldiri.

2.2. Qui s’hi pot presentar?
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.

⚫⚫Metodologies inspiradores: s’utilitzen metodologies inspiradores i creatives, metodologies actives d’aprenentatges i aprenentatge
vivencial que posen l’alumnat al centre de
l’acció. (20 punts)
⚫⚫Cocreació, cooperació i implicació amb la comunitat educativa i l’entorn: grau d’obertura
del centre en relació amb la cocreació, cooperació i implicació del màxim d’agents de la
comunitat educativa, incloent-hi la implicació d’actors de l’entorn, mantenint aliances
i xarxes amb altres institucions educatives,
culturals i/o artístiques. (20 punts)

2.3. Criteris de valoració

⚫⚫Presència de la cultura, les arts i la llengua
catalana: La cultura i les arts es treballen de
forma transversal i global en el projecte educatiu del centre col·laborant de forma més
o menys estable amb entitats culturals i artístiques. Al mateix temps es promou i treballa perquè el català estigui present en tots
els aspectes de l’aprenentatge (dins i fora de
l’aula) i perquè els nouvinguts tinguin l’oportunitat de conèixer la llengua. (40 punts)

Els criteris amb què es valoraran les candidatures són:

2.4. Com us hi podeu presentar?

NOVETAT!
Amb l’objectiu de posar en valor la tasca que
realitzen els centres educatius de territori de
parla catalana fora de Catalunya s’obren dues
categories especials:
⚫⚫Premi Baldiri Escola - País Valencià.
⚫⚫Premi Baldiri Escola - Illes Balears.

⚫⚫Organització i gestió educativa: objectius
clars i compartits, amb una visió d’educació a temps complet que va més enllà de
l’horari lectiu, amb un equip docent compromès que treballa de forma col·laborativa. Centres integradors, inclusius tant en les
activitats d’aprenentatge com en el lideratge i l’organització formativa, es valorarà la
implicació i presència dels diferents actors
en el dia a dia del centre. (20 punts)

És molt senzill optar al Premi Baldiri Escola,
tan sols heu d’emplenar el formulari habilitat
a la pàgina web i adjuntar-hi el PDF editable
de la categoria Premi Baldiri Escola.

2.5. En què consistirà el premi?
⚫⚫Dotació econòmica de 3.000 €, que es realitzarà en un únic pagament en el moment
de la concessió.
⚫⚫Participació gratuïta per a dos docents del
centre en la «Formació en pedagogies artístiques 2020».
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Les escoles guardonades no es podran tornar a presentar en els següents tres cursos
acadèmics.

2.6. Quins són els requisits?
⚫⚫No haver estat guanyador en les passades
dues edicions del Premi Baldiri Escola.
⚫⚫Complir amb els terminis i entregues especificades a les bases.
⚫⚫Els centres preseleccionats rebran la visita del jurat al centre, que prèviament s’hi
haurà posat en contacte.

2.7. Compromisos dels centres
guanyadors
⚫⚫Formar part de la comunitat mūtāre educació participant en l’Àgora d’experiències
2021.
⚫⚫Els centres guanyadors hauran de facilitar la
informació de seguiment del programa que
requereixi la Fundació Carulla amb l’objectiu de fer seguiment i difusió de les bones
pràctiques.
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2a fase de valoració del jurat:
març-maig

⚫⚫Versió digital del premi per poder adjuntar-lo a les comunicacions del centre o a la
pàgina web. En aquest cas també s’adjuntarà el Llibre d’estil, en què es recolliran les
recomanacions i directrius per al correcte
ús i difusió del premi.

1a fase de valoració:
gener-març

2.8. Calendari

⚫⚫Placa de reconeixement per penjar-la al centre.

Valoració interna de les candidatures tenint en compte
el criteris del Premi Escola
Baldiri

Les 16 escoles prefinalistes
de Catalunya, les 3 del País
Valencià i les 3 de les Illes
Balears seran valorades per
un jurat especialitzat.

Les 12 escoles finalistes
de Catalunya, les 2 del País
Valencià i les 2 de les Illes
Balears rebran la visita del
jurat i de la Fundació Carulla
abans de decidir el veredicte
final.

3. PREMI BALDIRI CONNEXIONS
6 PREMIS BALDIRI CONNEXIONS DE 4.000 €.

3.1. Què és el Premi Baldiri Connexions?
El Premi Baldiri Connexions fa realitat les idees
genials que sorgeixen d’un binomi transformador: d’una banda els docents engrescats i
compromesos i, de altra, les entitats culturals
i artístiques. Junts, poden fer front als reptes
educatius i socials de l’alumnat a través de la
cultura i l’art, amb la llengua catalana com a
vehicle de cohesió social.

A l’hora de valorar les diferents idees de
col·laboració es tindrà present que:
⚫⚫Tinguin com a eix vertebrador la cultura, els
llenguatges artístics i la llengua catalana.
⚫⚫Hi hagi una clara voluntat transformadora
que doni resposta a necessitats educatives
concretes.

Aquesta és una crida per a docents implicats
que potencien l’aprenentatge dels alumnes
fomentant l’esperit crític i també per a les entitats culturals i artístiques que volen col·laborar amb un centre educatiu per treballar-hi
conjuntament.

⚫⚫Situïn l’alumnat al centre del projecte.

3.2. Qui s’hi pot presentar?

3.4. Com us hi podeu presentar?

NOVETAT!!
Tant pot presentar la proposta un agent cultural com un agent educatiu, sempre que vagin junts i que presentin una proposta compartida:
⚫⚫centre educatiu + entitat cultural o artista
⚫⚫entitat cultural o artista + centre educatiu
S’entén per centre educatiu: escoles, instituts, zones escolars rurals (ZER), escoles
d’educació especial (EEE), escoles de formació d’adults (EFA).
S’entén per entitats: artista/es, equipaments,
entitats, associacions culturals o artístiques,
escoles de música.

3.3. Criteris de valoració

⚫⚫Incloguin l’experiència de forma transversal
al currículum escolar.
⚫⚫Siguin idees escalables.

La proposta s’entregarà emplenant el formulari habilitat a la pàgina web i adjuntant-hi
el PDF editable de la categoria Premi Baldiri
Connexions.
L’objectiu del Premi Baldiri Connexions és fer
possible idees o projectes que no han començat a caminar o que just comencen a
fer-ho. Busquem les bones idees i creem un
entorn per impulsar-les!
Tan sols s’ha de presentar la col·laboració i
la vostra idea inicial, mitjançant el formulari
adjunt, en què es demanen les vostres dades
de contacte, que ens expliqueu com us heu
conegut, quina idea teniu, què voleu transformar i quines competències creieu que podreu
treballar a partir de la vostra col·laboració.

Es premiaran idees o projectes codissenyats
entre centres educatius i artistes o agents
culturals.
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3.5. En què consistirà el premi?
S’atorgaran un total de sis premis Baldiri Connexions que consistiran en:
4.000 € que s’hauran de destinar íntegrament
al projecte.
⚫⚫Els pagaments del premi s’efectuaran quan
s’implanti el projecte, el curs 2020-2021.

⚫⚫Els impulsors de les experiències preseleccionades seran entrevistats pel jurat dels
Premis.
⚫⚫Els projectes guanyadors hauran de facilitar la informació de seguiment del programa que requereixi la Fundació Carulla amb
l’objectiu de fer-ne seguiment.
⚫⚫No es premiaran idees que:

⚫⚫Participació gratuïta per a dos docents del
centre en la «Formació en pedagogies artístiques 2020».

Ja es portin a terme mitjançant algun programa similar. En aquest sentit, es pot haver col·laborat prèviament però el projecte
proposat ha de ser nou o amb un recorregut màxim d’un curs acadèmic i no pot ser
continuïtat de cap altre existent abans.

3.6. Impulsem la vostra idea!
Presenteu la vostra proposta de forma que
quedi clara la relació de col·laboració entre
el centre educatiu i l’entitat cultural o artista.
Si el vostre projecte està entre els sis premiats, formareu part d’un programa d’acompanyament i impuls al llarg del curs acadèmic 2020-2021 que no només us permetrà
fer possible la vostra idea, sinó també fer-la
sostenible en el temps, ja que us oferirem suport, recursos, espais i xarxa.
Aquest programa comptarà amb la col·laboració de la Universitat Oberta de Catalunya.

3.7. Quins són els requisits?
⚫⚫Complir amb els terminis i entregar la documentació requerida a les bases.
⚫⚫Tenir com a eix vertebrador la cultura i els
llenguatges artístics.
⚫⚫Definir el paper de la llengua catalana.

Tampoc podran ser premiades aquelles
col·laboracions que ja formin part d’altres
programes impulsors de tàndems.

3.8. Quins són els compromisos?
⚫⚫Els finalistes al Premi Baldiri Connexions es
comprometen, com a part del procés de selecció, a participar en el programa d’acompanyament organitzat per la Fundació Carulla al llarg del curs acadèmic 2020-2021.
⚫⚫Els projectes finalistes hauran de facilitar la
informació de seguiment del programa que
requereixi la Fundació Carulla amb l’objectiu de fer seguiment i difusió de les bones
pràctiques.
⚫⚫Formar part de la comunitat mūtāre educació participant en l’Àgora d’experiències 2021.

⚫⚫Ha de ser acordada per les dues parts (centre educatiu i entitat), per tant, les dues
parts han d’estar al corrent dels objectius,
drets i deures que es posen de manifest en
aquestes bases.
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Valoració interna mitjançant
la proposta enviada i
compliment dels requisits
de les bases.

Juny 2020

Les 15 millors propostes
candidates al Premi Baldiri
Connexions seran valorades
pel jurat especialitzat, que
realitzarà una entrevista als
impulsors del projecte. Per a
la realització de l’entrevista
serà necessària la presència
de les dues parts.

Lliurament del Premi
Baldiri Connexions

Cursos 2020-2021
i 2021-2022

El procés de valoració de les candidatures
constarà de dues fases diferenciades:

2a fase valoració: març-maig

D’acord amb el cronograma, s’ha de tenir en
compte que les idees de col·laboració del
Premi Baldiri Connexions d’aquesta edició es
presentaran i premiaran el curs 2019-2020,
però, de cara a la programació, el projecte
s’implementarà el curs 2020-2021.

1a fase de valoració:
gener-març

3.9.Calendari

Conceptualització i
implementació dels projectes
guanyadors.
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4. PREMI BALDIRI EXPERIÈNCIES
25 PREMIS DE 500 €.*
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 A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR.
5 PREMIS A EXPERIÈNCIES QUE AFECTIN DIVERSOS NIVELLS O CENTRES ESCOLARS.

El Premi Baldiri Experiències reconeix les millors
experiències d’aprenentatge col·lectives dins i
fora de l’aula, especialment si són úniques, innovadores i han donat resposta a un repte educatiu a través de llenguatges artístics i creatius.

4.2. Qui s’hi pot presentar?
El Premi Baldiri Experiències va dirigit a les
escoles, zones escolars rurals (ZER), instituts,
llars d’infants, centres de formació d’adults,
escoles de música, d’art o d’arts escèniques,
i escoles d’educació especial d’arreu dels territoris de parla catalana.

El formulari té per objectiu recollir la vostra experiència en grup: descripció del projecte (objectius,
metodologia, agents implicats, etc.), les evidències (els resultats de l’experiència, per què i com
ha resultat ser una experiència transformadora i
en quins aspectes s’evidencia) i les conclusions
finals, també hi podreu incloure enllaços que ajudin a explicar i ensenyar l’experiència en grup.

4.5. En què consistirà el premi?
El premi serà un val de l’Abacus valorat en
500 € destinats a material escolar i llibres per
al centre educatiu, i compartir la vostra experiència en grup amb altres escoles.

Les propostes es presentaran a través del formulari habilitat a la pàgina web i es valorarà que:

Abacus és una cooperativa que compta amb
una proposta col·lectiva innovadora, singular
i transformadora, orientada a l’educació, la
cultura i el cooperativisme.

⚫⚫Siguin pràctiques educatives avançades i
transformadores.

4.6. Quins són els requisits?

4.3. Criteris de valoració

⚫⚫Responguin a una necessitat o repte educatiu detectat.
⚫⚫Vinculin l’escola amb el seu entorn o comunitat.
⚫⚫Situïn l’alumnat al centre de l’aprenentatge i
fomentin el treball cooperatiu.
⚫⚫Promoguin les relacions interactives.
⚫⚫Impulsin els llenguatges artístics i la creativitat per a la transformació social.

Els requisits per presentar-se al Premi Baldiri
Experiències són:
⚫⚫Que l’experiència en grup respongui als objectius de les bases.
⚫⚫Complir amb els terminis i entregar la documentació requerida a les bases.
⚫⚫Han de ser experiències que ja s’hagin implementat a l’aula, amb resultats i evidències demostrables.

4.4. Com us hi podeu presentar?
La proposta s’entregarà emplenant el formulari
habilitat a la pàgina web i adjuntant-hi el PDF editable de la categoria Premi Baldiri Experiències.
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* El jurat podrà dividir els premis o deixar-los sense adjudicar.

4.1. Què és el Premi Baldiri Experiències?

5. PREMI BALDIRI ALUMNES
5 PREMIS DE FINS A 1.000 €*

5.1. Què és el Premi Baldiri Alumnes?

5.4. Com us hi podeu presentar?

Els nois i noies són els protagonistes del seu
aprenentatge. Els alumnes Baldiri són emprenedors, curiosos i creatius. Tenen esperit
crític, intel·ligència emocional i defensen clarament la diversitat, la igualtat i la cohesió.

S’haurà de presentar en el formulari el treball
final en la seva totalitat, acompanyat d’un vídeo de presentació d’una durada màxima de
tres minuts en què s’expliqui: qui ets, per què
vas decidir fer aquest treball i de què tracta,
per què creus que es mereix el Premi (quins
aspectes fan que el teu treball sigui singular) i
per què et presentes als Baldiri.

El Premi reconeix la tasca dels alumnes de
batxillerat o cicle formatiu que han realitzat
treballs d’investigació en català, rigorosos,
creatius, innovadors i amb un enfocament
cultural.

5.2. Qui s’hi pot presentar?
Alumnes de batxillerat o de cicles formatius
de grau superior que hagin realitzat treballs
d’investigació amb un enfocament innovador
i cultural i que tractin temes que donin resposta a reptes actuals.

5.5. En què consistirà el premi?
S’atorgaran 5 premis de fins a 1.000 € per a la
matrícula universitària o qualsevol altra opció
formativa que escolliu.

5.3. Criteris de valoració
Es premiaran aquells treballs d’investigació que:

⚫⚫Tinguin rellevància en el tema escollit (que
siguin originals, creatius i contribueixin en
l’àmbit de la investigació).
⚫⚫Plantegin el problema o repte, els objectius,
la hipòtesi i els resultats de la recerca de
forma clara.
⚫⚫Presentin una fonamentació teòrica i un
disseny de la recerca coherent.
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* Per la matrícula de qualsevol opció formativa.

⚫⚫Tinguin un enfocament cultural o artístic.

5.6. Quins són els requisits?

Mostrin contingut sexual o nus.

Els requisits per presentar-se en el Premi
Alumnat compromès són:

Continguin reivindicacions polítiques,
manifestacions religioses o donin mostres de racisme.

⚫⚫Complir amb els terminis i entregar la documentació requerida a les bases.

Atemptin contra la protecció de la infància, la joventut i la dona, el dret a l’honor
i la dignitat de les persones.

⚫⚫Els treballs d’investigació s’han d’adequar
als criteris de les bases.

Envaeixin o lesionin la intimitat de tercers.

⚫⚫No entraran en fase de valoració els
vídeos que:
Violin drets de propietat industrial o intel·lectual de tercers.
Reprodueixin imatges en què es puguin
reconèixer terceres persones sense el
seu consentiment.
Siguin de mal gust o ofensius, a criteri
de l’organització.

Mostrin, indueixin, incitin o promoguin
qualsevol classe d’actuacions delictives,
denigrants o violentes.
⚫⚫Els participants cediran a la Fundació Carulla els drets de reproducció, distribució,
comunicació pública i transformació que li
confereix la Llei 1/1996, de 12 d’abril, de propietat intel·lectual.

Violin la legislació vigent.
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6. CALENDARI CONVOCATÒRIA 2019-2020
A continuació es detalla el calendari de la present convocatòria
Octubre 19

Publicació de les bases i presentació de les candidatures
28 d’octubre de 2019: Publicació de les bases.
Inici del període de presentació de les candidatures.

Gener 20

27 de gener de 2020 a les 23:59 h: Fi del període de presentació de les
candidatures.

Febrer
Abril 20

Fase de valoració de les candidatures
Hi haurà una primera fase interna de valoració de les candidatures en
què es comprovarà el compliment dels requisits de les bases i s’aplicaran els criteris interns per seleccionar els finalistes que passaran a la
segona fase de valoració amb el jurat. (gener-març)
A la segona fase el jurat deliberarà el veredicte final, en el cas del Premi
Baldiri Escola es faran visites als centres educatius finalistes, i en els
Premis Baldiri Connexions es reunirà amb docents i entitats finalistes.

Maig 20

Comunicació del veredicte final
Comunicació de les propostes guardonades i les no guardonades.

Juny 20

7 de juny: Acte de lliurament dels Premis Baldiri Reixac 2019-2020
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7. DRETS I OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS
⚫⚫La participació en la convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases. En aquest sentit,
sempre que es requereixi es presentaran les autoritzacions i formularis adjunts a les bases
degudament emplenats i signats.
⚫⚫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.
⚫⚫Els participants cediran a la Fundació Carulla els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació que li confereix la Llei 1/1996, de 12 d’abril, de propietat intel·lectual.
⚫⚫Els finalistes al Premi Baldiri Connexions es comprometen, com a part del procés de selecció,
a participar en el programa d’acompanyament organitzat per la Fundació Carulla al llarg del
curs acadèmic 2020-2021.

8. ON ENS PODEU TROBAR?
Si durant la convocatòria teniu dubtes o voleu enviar-nos material complementari per a la vostra candidatura ens podreu localitzar a:
Correu electrònic: elsbaldiri@fundaciocarulla.cat
Telèfon i WhatsApp:
667 150 013
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