
Beca Maria Gaja
a projectes didàctics en valors cívics

13a edició

BASES

1. INTRODUCCIÓ

L’any 1999 el plenari del Consell Escolar Municipal va aprovar la convocatòria d’una iniciativa que pretenia 
fomentar el desenvolupament de projectes que poguessin incidir en la transmissió de valors cívics i democràtics 
com la solidaritat, la convivència, la justícia i el respecte a la diversitat en qualsevol àmbit de la ciutadania. 
Tanmateix la convocatòria d’aquest premi es va voler relacionar amb la tasca docent d’una antiga mestra grano-
llerina com a reconeixement al seu compromís amb la transmissió d’aquests valors al llarg de la seva trajectòria. 
Aquests són els fonaments que van inspirar el naixement de la Beca Maria Gaja.

2. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

La beca Maria Gaja és convocada i atorgada pel Consell Escolar Municipal de Granollers i l’Ajuntament de Gra-
nollers amb una periodicitat biennal.

La beca pretén incentivar i promoure el desenvolupament o la millora d’un projecte amb voluntat innovadora, 
que promogui valors cívics i democràtics dins el marc del coneixement i el respecte de l’entorn i que contribueixi 
al desenvolupament de Granollers com a ciutat educadora.

La dotació econòmica de la beca s’estableix en 3.000 euros i s’atorgarà a un únic projecte.

3. ÀMBIT TERRITORIAL I CONDICIONS DELS CANDIDATS

L’àmbit d’actuació del projecte que contempli la beca s’haurà de circumscriure al territori de la ciutat de Grano-
llers i el seu promotor podrà ser qualsevol persona física o jurídica que vulgui aplicar de nou o implementar millo-
res en el projecte educatiu objecte de la convocatòria en una entitat, associació o centre educatiu de la ciutat de 
Granollers que també haurà de manifestar la seva voluntat i el seu compromís en els objectius de la proposta.

4. REQUISITS I DOCUMENTACIÓ PER A LA PRESENTACIÓ 

El projecte l’haurà de presentar la mateixa persona que s’encarregarà de portar-lo a terme. En cas que el promo-
tor sigui una persona jurídica, caldrà que a la documentació es determini la persona responsable que l’executarà.

La sol·licitud per a la participació en la convocatòria de la beca s’haurà de presentar a la Secretaria del Consell 
Escolar Municipal, al Servei d’Educació de l’Ajuntament de Granollers (c/ de Santa Elisabet núm. 16) o a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (c/de Sant Josep núm. 7) i s’estableix com a data màxima per a la sol·licitud el 6 d’octubre 
de 2014.

La documentació a presentar serà la següent:

•	 Instància indicant la voluntat de participar a la 13a edició de la convocatòria de la Beca Maria Gaja així 
com el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.

•	 En cas que el promotor sigui una persona jurídica, còpia del NIF de l’entitat o institució a la qual represen-
ta.

•	 Document .que avali el compromís de l’entitat associada amb els objectius del projecte que es presenta a 
la convocatòria (acord de la junta directiva, document de l’equip directiu , acord del consell escolar, etc.)



•	 Dues còpies del projecte, una en suport paper i una altra en format digital (arxiu PDF), que haurà de seguir 
el guió següent:

•	 Característiques del marc conceptual on es desenvolupa

•	Objectius

•	Proposta metodològica

•	Públic a qui s’adreça el projecte i grau de participació en el seu desenvolupament

•	Calendari de realització i data de finalització

•	Recursos humans i materials que s’hi destinen

5. VALORACIÓ DELS PROJECTES

Els projectes presentats els valorarà un jurat creat amb aquesta finalitat, presidit per la mestra Maria Gaja i 
integrat pel president del Consell Escolar Municipal o persona en qui delegui i per persones vinculades al món 
educatiu i cultural proposades pel Consell Escolar Municipal, fins a un màxim de set. 

El jurat tindrà en compte, a l’hora d’avaluar el projecte, els aspectes següents: 

•	 L’interès pedagògic i social del projecte i la metodologia

•	 L’aprofundiment en el coneixement de la ciutat.

•	 La utilitat del projecte en el foment de l’educació en valors cívics com la solidaritat, la convivència, la justí-
cia i el respecte a la diversitat. 

•	 La vinculació amb els principis inspiradors del moviments de ciutats educadores.

•	 La potencialitat del projecte per a ser transferit a d’altres àmbits o realitats.

Si a judici del jurat cap dels treballs presentats no compleix els requisits suficients l’organització el podrà deixar 
desert. 

6. EXECUCIÓ I SEGUIMENT

L’execució del projecte premiat haurà de materialitzar-se al llarg de l’any 2015.

El seguiment del desenvolupament del projecte el farà l’assessor/ora proposat del participant. Si l’assessorament 
té un cost econòmic podrà subvencionar-se amb l’import de la beca.

El guanyador de la beca haurà de presentar una memòria del desenvolupament en finalitzar el termini establert 
en el guió del projecte. Haurà de comptar també amb el vist-i-plau de la persona que hagi realitzat el seguiment.

7. DIFUSIÓ DE L’EXPERIÈNCIA

El Consell Escolar Municipal i l’Ajuntament de Granollers vetllaran per la màxima difusió del treball guanyador i 
es reserven el dret de la seva edició en format digital o qualsevol altre suport.

8. LLIURAMENT

La concessió de la beca es farà el novembre de 2014. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Els originals que no hagin resultat guanyadors es podran recollir al cap d’un mes del veredicte.

La presentació de propostes implica l’acceptació d’aquestes bases i del que el jurat determini en tot allò que no 
s’hagi previst.


