
1. Participants 

Poden optar al XII Premi La Salle Catalunya d’Educació tots els alumnes d’ESO, 
Batxillerat i Cicles Formatius de tots els centres La Salle Catalunya. També hi poden 
participar els grups de Joves La Salle. Cada centre podrà presentar dos treballs per 
cada etapa, que hauran de ser creatius, innovadors i originals, és a dir, no poden 
haver estat premiats ni presentats en altres certàmens o concursos. 

Els treballs poden ser realitzats en el context de programes com el FAIG, el CREA, 
treballs de recerca, etc. En el cas dels grups de Joves La Salle, poden presentar un 
treball per grup.

En tots els casos els grups poden estar formats per un màxim de cinc integrants. 

2. Temàtica 

El tema del Premi és obert. Tot i això, el Jurat del XII Premi La Salle Catalunya 
d’Educació valorarà especialment els treballs que, parcialment o totalment, promoguin 
els valors de la nostra institució: la responsabilitat, la creativitat, la justícia, la 
convivència, la interioritat i la transcendència.

3. Presentació de propostes 

Els treballs originals hauran d’estar escrits en català i tenir una extensió màxima de 
100 fulls en DIN-A4. Es presentaran en paper i en suport electrònic (CD, llapis de 
memòria, etc.) i format Word, PDF o similar. La mida de la lletra a utilitzar serà Arial 12 
o similar, amb interlineat d’1,5. L’entrega es realitzarà dins d’un sobre tancat. Caldrà 
que en el seu exterior hi consti el títol del treball, el centre que el presenta i el nom 
escollit pels components del grup per a l’ocasió. La Direcció de cada centre emetrà un 
certificat, a lliurar juntament amb el treball o els treballs candidat/s al Premi (fins a dos 
per cada etapa educativa). En el cas de Grups de Joves La Salle, el secretari de 
l’entitat emetrà un certificat, a lliurar juntament amb el treball, conforme té l’aval de 
l’entitat. A l’interior del sobre s’afegirà un sobre tancat amb el nom, l’adreça i el telèfon 
de l’autor/s i el títol del treball que es presenta. 

4. Premi 

Els autors guardonats rebran un diploma acreditatiu i una tauleta electrònica. A més, el 
Centre o Grup de Joves La Salle al qual pertanyin rebrà el reconeixement de premiat 
amb un Diploma acreditatiu.

Enguany hi haurà 4 premis, un per a cada etapa educativa d’ESO, Batxillerat i Cicles 
Formatius i un pels grups de Joves La Salle.

5. Lloc i termini de lliurament dels treballs

Les propostes s’hauran de presentar a:

Serveis Centrals La Salle Catalunya
carrer Sant Joan de La Salle, 42, 08022 Barcelona
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El termini de presentació finalitzarà el dia 31 d’agost del 2019 a les 14:00h.

6. Jurat 

La composició del Jurat per a aquesta edició és la següent:

President:

Sr. Jordi Jover, Director de la Xarxa d’Obres educatives La Salle Catalunya
Vocals: 

Sra. Isabel Soler, Delegada de Formació i Identitat La Salle Catalunya
Gmà. Javi Núñez, Delegat de Pastoral i Evangelització La Salle Catalunya
Sr. Josep Iglesias, Delegat de Pedagogia i Innovació La Salle Catalunya
Sra. M. Àngels Laparte, Directora de La Salle Sant Celoni 
Sra. M.Mercè Rodríguez, Coordinadora Pedagògica de La Salle Montcada i 
Reixac 

7. Publicació 

La Salle Catalunya es reserva el dret de publicar l’obra premiada. 
En cas de publicació, l’autor/a cedirà els drets d’autor a La Salle Catalunya referits a la 
primera edició de l’obra. 
El treball premiat serà també lliurat a l’Equip de Pedagogia de La Salle Catalunya, per 
a promoure, si ho creu convenient, la seva difusió a la Xarxa de Centres i Obres.

8. Lliurament 

L’entrega del XII Premi La Salle Catalunya d’Educació es comunicarà oportunament 
amb antelació.

9. Altres 

Els treballs no premiats podran ser retirats dels Serveis Centrals, a partir d’un mes 
després de la resolució del Premi i fins a un termini màxim de tres mesos. Passat 
aquest termini, La Salle Catalunya no es fa responsable de la seva conservació. 
El fet de participar en aquest Premi suposa l’acceptació d’aquestes bases.   
Qualsevol aspecte no contemplat en les bases serà resolt pel Jurat de la forma que 
consideri més oportuna.
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