Ex-ducere
és una de les dues accepcions que etimològicament té el
terme educació:
 treure, conduir de dins cap a fora
 sentit de “creixement”
 identificada amb l'escola nova:
 tall actiu
 basada en l'activitat, llibertat i espontaneïtat.
L'Excm. Ajuntament de Saragossa convoca el sisè Premi Exducere 2017
d'actuacions educatives. Destinat a distingir els centres educatius, entidats i
institucions, o docents, que poden presentar-se davant la ciutadania com a model de
bones pràctiques en l'àmbit educatiu. Aquesta convocatòria s'ajustarà a les
següents:
BASES DEL CONCURS
1.

Podran participar tots els membres de la comunitat escolar: centres educatius
de forma individual o agrupats, professorat, associacions de mares i pares
d'alumnes, que tinguin el seu àmbit d'actuació a la ciutat de Saragossa.
També podran presentar candidatura les entitats legalment constituïdes que
realitzen tasques educatives a la ciutat, tals com associacions o fundacions,
contribuint així al foment dels valors de Saragossa com a Ciutat Educadora.
2. Cada concursant podrà presentar propostes que s'estan desenvolupant
durant el curs 2016/17 i que es puguin documentar presencialment o
mitjançant l'aportació de documentació gràfica o informàtica de la seua
posada en pràctica i desenvolupament. També es podrà proposar algun
docent que es pugui considerar un model de bon fer pedagògic-didàctic en la
seua trajectòria professional.
3. L'objectiu general del premi és donar a conèixer a l'opinió pública les
experiències pedagògiques i didàctiques que es desenvolupen a la ciutat de
Saragossa per tal que servisquin com a estímul per a fomentar un procés
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educatiu en la societat saragossana i impliqui una aportació real al projecte
educatiu de la ciutat.
4. La presentació als Premis Exducere 2017 podrà realitzar-se en qualsevol de
les tres llengües aragoneses: castellà, aragonès i català. Els candidats tenen
disponible la documentació relativa al Premi en aquestes tres llengües.
5. Com
a actuacions educatives s'entendran aquelles intervencions
pedagògiques o didàctiques que es duguin a terme per centres, entitats i
institucions educatives ubicades a Saragossa i que, bé individualment o de
manera col·lectiva, suposin una aportació positiva en l'àmbit de l'educació,
permetent propiciar l'intercanvi d'experiències i aprofundir en l'estudi de
l'acció educativa a la ciutat amb el propòsit d'arribar a una "Saragossa
Sostenible, Oberta i Plural", solidària, creativa i respectuosa amb el seu
entorn, que són característiques rellevants de la identitat de Saragossa com a
ciutat educadora.
6. Cada candidat al Premi Exducere 2017 s'haurà de presentar mitjançant la
corresponent sol·licitud de participació fins el divendres 21 d'abril de 2017 per
escrit, a través del formulari corresponent.
El Servei d'Educació durant els dies 27 i 28 d'abril confirmarà l'admissió de la
candidatura per participar en el concurs.
En el document annex d'aquestes bases figura el document Candidatura al
Premi Exducere 2016 que s'ha d'emplenar en la seua totalitat.
7. Els participants podran ser fotografiats i/o gravats durant el desenvolupament
de les activitats.
En conseqüència aquella candidatura que no vulgui que els seus integrants
apareguin en la informació visual facilitada per l'Ajuntament, (fotografies,
vídeos, emissió audiovisual, etc), ho ha de fer constar de manera expressa en
el moment de presentar la sol·licitud.
8.
El termini de presentació de memòries definitives o ampliació de la
documentació presentada a les candidatures finalitzarà el 26 de maig de
2017 a les 15:00 hores. La presentació es pot fer per correu electrònic a
educacionpatrimonio@zaragoza.es, per correu postal o personalment al
Servei d'Educació, C / Miquel Servet 57, Saragossa 50013 (tel. 976 724000),
en horari de 8 a 15 hores. En el cas de les candidatures que es remetin per
correu electrònic, des del Servei d'Educació, es confirmarà la recepció de la
memòria. En les memòries de candidatures presentades per correu postal o
personalment al Servei d'Educació es facilitarà un rebut amb la data i hora de
lliurament / recollida de l'original.
9. La decisió del jurat es farà públic el dijous 15 de juny de 2017 a través de la
pàgina web municipal www.zaragoza.es, comunicant també a través de
correu electrònic el resultat a totes les candidatures presentades.
10. L'acte de lliurament del Premi Exducere 2017 tindrà lloc al desenvolupament
dels actes programats el 30 de novembre de 2017, en motiu del Día
Internacional de la Ciutat Educadora.
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11.

El premi consistirà en un diploma i un trofeu acreditatius, la inclusió de
l'activitat (si és viable la seua realització) en el programa d'activitats
educatives 2017/2018 del Servei d'Educació, exposant-se com a referent per
a altres centres educatius, a més de la percepció de material educatiu , per un
import de 500 euros.
12. El jurat serà compost per:
• La Regidora d'Educació i Inclusió, o persona en qui delegui.
• El Cap del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Saragossa.
• Un membre de Ebrópolis.
• Un membre del Consell Escolar Municipal.
• La direcció del Centre Educatiu que va obtenir el Premi Exducere de
l'edició anterior.
• la secretaria del jurat, amb dret a veu però no a vot, serà un
treballador/a municipal del Servei d'Educació.
13. El jurat tindrà en consideració els següents criteris de valoració per a
cadascuna de les propostes presentades:
 Que respongui a unes millores substancials en l'àmbit educatiu.
 Que afecti a activitats previstes en el currículum escolar millorant o
implementant-ne altres d'incorporades al currículum en el seu projecte
educatiu de centre.
 Que contribueixi a superar els estereotips de gènere i estableixi espais
d'igualtat de tracte, accés i oportunitats entre hòmens i dones.
 Que plantegin innovacions pedagògiques.
 Que siguin actuacions sostenibles i autofinançables.
 Que contribueixi a l'estratègia de Saragossa com a Ciutat Educadora,
així com a la formació de ciutadans actius.
 Que puguin ser pràctiques-model per a altres centres educatius.
14. La proposta de resolució serà decidida pel Jurat, amb la majoria dels vots
dels seus membres presents. La decisió del jurat serà inapel·lable.
15. El Jurat podrà resoldre aquelles situacions no previstes en les presents
bases, així com aquells dubtes que es plantegin en la seua interpretació,
podent declarar el premi desert.
16. Per a qualsevol ampliació d'informació podeu acudir a: web municipal de
l'Ajuntament de Saragossa
 www.zaragoza.es.
 També al correu educacionpatrimonio@zaragoza.es
 O al Servei d'Educació 976 724000
17. La participació en el present concurs implica l'acceptació íntegra del que
recull les presents bases. El Jurat podrà comprovar la veracitat dels mèrits
al·legats.
18. El document Candidatura al Premi Exducere 2017 s'ha d'emplenar en la seua
totalitat per a admetre a tràmit la sol·licitud. Durant els dies 27 i 28 d'abril el
Servei d'Educació confirmarà l'admissió de la candidatura.
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Presentació de Candidatura al Premi Exducere 2017
Cognoms i Nom
de la persona que
presenta la candidatura
D.N.I.
Relació professional / personal
amb l'actuació que presento
Correu electrònic de la persona
que presenta la candidatura
Centre Educatiu
o Actuació Educativa
Correu electrònic del Centre
1. PRESENTO la candidatura a la millor actuació educativa durant el curs 2016/2017,

amb el títol:

2. El límit de la presentació de la candidatura, finalitza el 21 d'abril del 2017 a les 15:00

hores.
La
candidatura
pot
presentar-se
per
email
a
educacionpatrimonio@zaragoza.es, per correu postal o personalment al Servei
d'Educació, C / Miquel Servet 57, SARAGOSSA 50013 (tel. 976 724000), en horari
de 8 a 15 hores. En qualsevol dels casos el Servei d'Educació remetrà del 27 al 28
d'abril el rebut de l'admissió de la candidatura per correu electrònic .
3. Com a presentador d'aquesta Candidatura, indico els tres criteris que em semblen
mes rellevants de la llista de sota i que són aquells sobre els quals s'hauria de
centrar el Jurat en valorar la meua candidatura:
La candidatura respon a unes millores substancials en l'àmbit educatiu.
La candidatura afecta a activitats previstes en el currículum escolar
millorant o implementant-ne altres d'incorporades al currículum en el seu
projecte educatiu de centre.
La candidatura contribueix a superar els estereotips de gènere i estableix
espais d'igualtat de tracte, accés i oportunitats entre hòmens i dones.
La candidatura planteja innovacions pedagògiques.
La candidatura presenta actuacions sostenibles i autofinançables
La candidatura contribueix a l'estratègia de Saragossa com a Ciutat
Educadora, així com a la formació de ciutadans actius.
La candidatura pot considerar-se com una pràctica-model per a altres
centres educatius.
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4. Com a persona que presenta aquesta candidatura als premis.
Aporto adjunt:
 La fotocòpia del meu DNI
 També aporto un resum del projecte (en una extensió no superior a 5 folis) que
permeti valorar aquelles actuacions que aporten una millora educativa manifesta.



D'acord amb el que estableix la base nº 17 tinc coneixement que el termini de
presentació de memòries definitives o ampliació de la documentació ara presentada
finalitzarà el 26 de maig de 2017 a les 15:00 hores, sense cap pròrroga, i que la
presentació podré fer-la per correu electrònic a educacionpatrimonio@zaragoza.es, per
correu postal o personalment al Servei d'Educació, C / Miquel Servet 57, Saragossa
50013 (tel. 976 724000), en horari de 8 a 15 hores.


I.C. de Saragossa, ____de ________ de 2017
Presentador/a de la Candidatura

Signat Sr. Sra.
D.N.I.
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