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2. OBJECTIUS DE LA CONVOCATÒRIA. 
PREMIS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE

L’objectiu dels Premis d’Educació en el Lleure és impulsar i reconèixer la tasca d’esplais, caus, 
cases de colònies, casals de barri i centres d’educació ambiental que, mitjançant projectes cul-
turals transformadors, promouen valors, l’experimentació i la relació amb l’entorn. 

Premi d’Estímul a idees i projectes 
Destinat a impulsar aquelles idees que desperten la solidaritat, la inclusió, el treball en equip, la 
connexió amb l’entorn, la sostenibilitat o la difusió cultural.

Premi Trajectòria 
Reconeix el recorregut d’una entitat, ja sigui per la seva tradició i història com pel seu impacte 
transformador en la societat. 
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1. PRESENTACIÓ 
A partir de la cultura, les arts i l’educació, la Fundació Carulla estimula una societat cohesionada 
i amb esperit crític. Generant xarxa i fomentant la cocreació i l’intercanvi, la fundació crea les 
condicions per construir projectes culturals transformadors amb impacte sostingut en el temps 
i ofereix oportunitats pel màxim nombre de persones possible. La cultura transforma i ens 
transforma.

L’educació en el lleure té un paper fonamental en la transformació social. Gràcies a l’activitat de 
les entitats i al voluntariat, els infants i joves adquireixen valors fonamentals com la justícia, la 
igualtat, la cooperació i la cohesió social. 

Mitjançant els Premis d’Educació en el Lleure, la Fundació Carulla reconeix i impulsa projectes 
engrescadors en els quals les arts, la cultura i el joc són molt presents per connectar les per-
sones en comunitat i amb l’entorn.
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3. PREMI D’ESTÍMUL A IDEES I PROJECTES 

3.1. Què és?
El Premi d’Estímul a idees i projectes d’una 
entitat de lleure educatiu té per objectiu im-
pulsar les iniciatives que, en el marc del lleu-
re, treballen valors indispensables com la so-
lidaritat, el treball en equip, la connexió amb 
l’entorn, la sostenibilitat, la difusió de la cul-
tura i el patrimoni, etcètera. 

Si sou entitats compromeses amb el lleure 
educatiu i teniu identificades necessitats en 
el grup o a l’entorn, presenteu la vostra idea 
o projecte!

3.2. Qui s’hi pot presentar?
Els tipus d’entitat de lleure que hi poden par-
ticipar són agrupaments, centres d’esplai, 
cases de colònies, casals de barri i centres 
d’educació ambiental de totes les terres de 
parla catalana.

Les federacions i les associacions d’entitats 
no es poden presentar.

3.3. Què es premiarà?
Es premiaran projectes que: 
 ⚫ Donin resposta a una necessitat del barri o 
comunitat.
 ⚫ Situïn els infants i joves al centre de l’apre-
nentatge.
 ⚫ Assegurin el compromís dels agents educa-
tius implicats i fomentin la participació del 
territori o comunitat.
 ⚫ Presentin la màxima viabilitat possible.

3.4. Com us hi podeu presentar?
La proposta d’idea o projecte es presentarà a 
través d’un vídeo de 3 a 5 minuts de durada. 
L’audiovisual ha d’exposar en què consisteix 
la iniciativa que es vol dur a terme, a més dels 
següents requeriments:

 ⚫ Les necessitats que heu detectat al vostre 
grup o entorn i que motiven aquest projecte.
 ⚫ Els objectius finals que es volen assolir.
 ⚫ Les activitats que es portaran a terme. 
 ⚫ Els agents de l’entorn o entitats que hi par-
ticiparan. 

Paral·lelament, els candidats hauran d’omplir 
un breu formulari per presentar l’entitat i des-
criure de forma sintètica la proposta.

Per formalitzar la inscripció, cal fer entrega 
del formulari adjunt amb l’enllaç al vídeo a 
través de la plataforma que es prefereixi: Vi-
meo, YouTube, etcètera.

El jurat valorarà: 
 ⚫ Que el vídeo s’adeqüi als requisits de les 
bases.
 ⚫ Que els continguts siguin clars i responguin 
als objectius de les bases de la convoca-
tòria.
 ⚫ L’originalitat a l’hora de presentar la proposta.
 ⚫ La creativitat del vídeo. 

3.5. En què consisteix el premi?
Els membres del jurat atorgaran un total de 
tres premis que constaran de:

 ⚫ Una dotació de 2.000 € cadascun. 
 ⚫ L’acompanyament i mentoria per als tres 
projectes durant el curs acadèmic 2020-
2021.
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1a fase de valoració: abril-maig

Valoració interna de les idees o 
propostes d’acord amb el compliment 

dels criteris descrits anteriorment. 

El jurat decidirà el veredicte final.
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3.6. Quins són els requisits?
Els requisits per presentar-se al Premi d’Estí-
mul a idees i projectes són: 

 ⚫ Assegurar el compliment dels terminis 
d’entrega de la documentació requerida a 
les bases. 
 ⚫ Les propostes presentades han de ser inè-
dites o han hagut de tenir una primera pro-
va pilot d’un curs acadèmic. 
 ⚫ Els projectes han de presentar-se conjun-
tament per un o més monitors i per una 
entitat de base d’educació en el lleure que 
assumeixi la responsabilitat de portar-lo a 
terme.
 ⚫ Les propostes s’enviaran en format vídeo i 
no podran tenir una durada superior a cinc 
minuts.
 ⚫ En cas que en el vídeo participin infants 
menors d’edat, donem per fet que l’entitat 
disposa dels corresponents consentiments 
explícits de les cessions d’imatge dels par-
ticipants. 
 ⚫ No entraran en la fase de valoració els ví-
deos que: 

 - Violin drets de propietat industrial o in-
tel·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.

 - Violin la legislació vigent.
 - Mostrin contingut sexual o nus. 
 - Continguin reivindicacions polítiques o 

religioses. 
 - Donin mostres de racisme. 
 - Atemptin contra la protecció de la in-

fància, la joventut i la dona, el dret a 
l’honor i la dignitat de les persones.

 - Envaeixin o lesionin la intimitat de ter-
cers. 

 - Mostrin, indueixin, incitin o promoguin 
qualsevol classe d’actuacions delictives, 
denigrants o violentes. 

3.7. Quines són les fases de valoració?
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2a fase de valoració del jurat: maig



4. PREMI TRAJECTÒRIA 
- DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT

4.1. Què és?
L’educació en el lleure compta amb una llarga 
tradició a Catalunya. Cada any, unes 800 enti-
tats ofereixen oportunitats educatives a més 
de 50.000 infants i joves, implicant-los en la 
participació de la vida del barri i millorant-lo. 

Amb el Premi Trajectòria, la Fundació Carulla 
reconeix una entitat de lleure amb història o 
una trajectòria destacada amb la voluntat de 
transformar la societat. 

Si sou o coneixeu una entitat de lleure que 
mereixi un reconeixement per la seva tasca 
de cohesió social, presenteu la vostra candi-
datura. 

4.2. Qui s’hi pot presentar?
Les entitats que es poden presentar al Premi 
Trajectòria són agrupaments, centres d’esplai, 
cases de colònies i centres d’educació am-
biental de totes les terres de parla catalana.

No es tindran en compte les candidatures de 
federacions i associacions d’entitats. 

4.3. Com us hi podeu presentar?
Si sou una entitat i esteu interessats a pre-
sentar-vos al Premi Trajectòria, cal que om-
pliu el formulari d’inscripció amb les dades 
de l’entitat i del projecte educatiu de lleure. 

Coneixeu una entitat mereixedora del 
Premi Trajectòria? Podeu proposar-la 
omplint el mateix formulari 
d’inscripció!

En ambdós casos, és imprescindible fer 
constar les dades de dues entitats que avalin 
la candidatura. Les entitats avaladores poden 
ser de qualsevol tipus d’entitat. 

4.4. En què consisteix el reconeixement?
S’atorgarà un premi de 4.000 € en reconeixe-
ment de la tasca realitzada.

- 5 - 

EL LLEURE
TRANSFORMA!



5. CALENDARI 
CONVOCATÒRIA 2020 

A continuació es detalla el calendari de la 
present convocatòria:
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Fe
b.

 2
0

Publicació de les bases i 
presentació de les candidatures
 ⚫ 17 de febrer del 2020:  
Publicació de les bases. 
 ⚫ Inici del període de presentació de 
candidatures.

 ⚫ 20 d’abril del 2020 a les 23:59 h: 
Fi del període de presentació de 
candidatures.

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 descrits 
anteriorment.
A la segona fase el jurat deliberarà el 
veredicte final.

A
br

. 2
0

M
ai

g.
 2

0

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

LLIURAMENT DELS PREMIS 
D’EDUCACIÓ DE LA FC
7 de juny del 2020:  
Celebració de l’acte de lliurament.

M
ai

g 
20

Ju
ny

 2
0

*L’organització es reserva el dret d’allargar el 
període de convocatòria.

6. DRETS  
I OBLIGACIONS  
DELS PARTICIPANTS

 ⚫ La participació en la convocatòria implica 
l’acceptació d’aquestes bases.

 ⚫ 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.

7. ON ENS PODEU  
TROBAR? 

Si teniu dubtes ens podreu localitzar a: 
Correu electrònic: elslleure@fundaciocarulla.cat
Telèfon: 667 150 013
www.fundaciocarulla.cat
@FundacioCarulla 
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