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A la investigació i la innovació
en l’àmbit de l’escola rural de Catalunya



El Programa per a la Coordinació dels Estudis i Innovació 
de l’Escola Rural, CEIER, del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Lleida i 
l’Ajuntament de Verdú, convoca enguany els Premis CEIER 
2014/2015 amb les següents finalitats:

•	 Promoure el desenvolupament de la investigació 
educativa i la innovació en l’àmbit de l’escola rural, 
tot incloent-hi els processos educatius en els sabers 
didàctics i disciplinaris, i de formació psicopedagògica 
i sociològica que hi intervenen.

•	 Estimular els estudis orientats a l’aportació d’un 
model educatiu específic de pràctiques educatives a 
contextos poblacionals més amplis.

•	 Fomentar el reconeixement social de la tasca educativa 
de les escoles de proximitat i recolzar el suport d’altres 
agents socials als processos innovadors desplegats 
per les escoles rurals.

Són entitats organitzadores el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Facultat 
d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat 
de Lleida i l’Ajuntament de Verdú, amb la col·laboració 
de la Diputació de Lleida, el Secretariat d’Escola Rural, 
la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de 
Catalunya, la Fundació del Món Rural i el Grup de Mestres 
del 58.

Els guardons consten dels premis següents:

[1] Premi de Recerca Aplicada a l’Escola Rural
	 Premia l’estudi que faci aportacions de qualitat en el 

camp de la investigació educativa en l’àmbit de l’escola 
rural i/o que contribueixi a la formulació d’estratègies o 
accions orientades al desenvolupament educatiu rural.

 Consisteix en Diploma, figura acreditativa i la quantitat 
de 1.500 euros.

[2] Premi “Memorial Rosa Campà i Bonet” a la innovació 
en el marc de l’escola rural

	 Premia l’escola, o estructura organitzada de centres, 
de l’àmbit rural que acrediti un treball d’equip docent, 
desenvolupat en els darrers tres cursos escolars, que 
aporti innovacions metodològiques, organitzatives i de 
participació significatives i duradores.

 Consisteix en Diploma, figura acreditativa i la quantitat 
de 1.500 euros.

[3] Premi de Mecenatge a Projectes d’Innovació 
en l’Escola Rural

	 Estableix un reconeixement institucional a les perso-
nes, empreses o d’altres entitats per la seva contribució 
destacada a la generació o donació de recursos filantrò-
pics per promoure o recolzar un projecte innovador en 
les escoles rurals de Catalunya.

 Sense dotació econòmica, consisteix en Diploma i figu-
ra acreditativa, i forma part de l’aportació del Consell 
Social de la Universitat de Lleida, UdL, al Programa 
CEIER.



1 El jurat estarà format per un representant de cada una de les institucions i 
entitats organitzadores. El representant de l’Ajuntament de Verdú n’actuarà 
com a secretari, amb veu i sense vot.

 El seu veredicte i la data de lliurament dels premis es faran públics el mes 
d’abril de 2015, a la ciutat de Lleida. El lloc, data i hora s’anunciaran oportu-
nament.

 El pronunciament del Jurat, en l’adjudicació dels Premis o en la decisió de 
deixar-n’hi deserts, serà inapel·lable.

2 Podran establir-se de manera complementària categories d’Accèssit, quan 
així s’estimi adient a la qualitat dels treballs i aportacions presentats.

3 La presentació de candidatures als Premis comporta l’acceptació implícita 
de les Bases, i es clourà el dia 6 de març de 2015.

4 Lloc de presentació:  Registre dels diferents Serveis Territorials d’Ensenya-
ment o registre de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la 
Universitat de Lleida.

5 Els treballs no premiats es podran recollir, per qui acrediti ser-ne l’autor, al 
llarg dels tres mesos següents des de la publicació del veredicte.

Bases generals



Premi de Recerca Aplicada a l’Escola Rural

1 Participants. S’hi podran presentar professionals i estudiants universitaris 
de l’àmbit de l’educació, tant a títol individual com per equips de treball, de 
tots els nivells educatius.

2 Temàtica. Marc didàctic i/o de fonamentació teòrica d’experiències aplica-
des a processos educatius en l’àmbit de l’escola rural durant els tres darrers 
cursos escolars, inclòs el propi 2014/2015.

3 Idioma. Els originals es presentaran en llengua catalana.

4 Presentació. Els treballs presentats hauran de ser inèdits i tenir una exten-
sió mínima de 25 fulls i màxima de 100 fulls, escrits amb lletra Arial 12, 
interlineat 1,5, en format DIN A4 i per les dues cares, que es podran acompa-
nyar d’annexos o complements (vídeos, fitxes, materials digitals...). Caldrà 
presentar un exemplar en format paper i un exemplar en format digital, fent-
hi constar el títol i, si escau, els centres educatius on s’ha desenvolupat.

 Així mateix, es presentaran en sobre tancat les dades personals d’autoria: 
nom, cognoms, domicili, telèfon i correu electrònic de contacte, acompa-
nyades d’un breu currículum, figurant a l’exterior el títol del treball i el pseu-
dònim emprat.

5 Veredicte. El jurat es reserva la possibilitat que algun membre visiti els cen-
tres als que es vincula la recerca, per tal de comprovar “in situ” el desenvo-
lupament, abans d’emetre pronunciament definitiu.

6 Dipòsit. El treball guanyador, i els que siguin objecte d’altra distinció, for-
maran part del fons documental del CEIER, i seran objecte de difusió per 
part dels Centres de Recursos Pedagògics del Departament d’Ensenyament.



Premi “Memorial Rosa Campà i Bonet” a la innovació 
en el marc de l’escola rural

1 Participants. Equips docents de centres educatius. Pot incloure el suport 
d’altres professionals.

2 Temàtica. Experiències aplicades a processos i actuacions educatives en 
l’àmbit de l’escola rural durant els tres darrers cursos escolars, inclòs el 
propi 2014/2015.

3 Seqüencia expositiva. Breu descripció de context. Introducció (per a què?) 
Mètode (com?) Resultats (què hem fet?) Eficiència (amb això què?)

4 Idioma. Els originals es presentaran en llengua catalana.
5 Presentació. Els treballs presentats hauran de ser inèdits i tenir una exten-

sió mínima de 25 fulls i màxima de 100 fulls, escrits amb lletra Arial 12, 
interlineat 1,5, en format DIN A4 i per les dues cares, que es podran acompa-
nyar d’annexos o complements (vídeos, fitxes, materials digitals...). Caldrà 
presentar un exemplar en format paper i un exemplar en format digital, fent-
hi constar el títol i, si escau, els centres educatius on s’ha desenvolupat.

 Així mateix, es presentaran en sobre tancat les dades personals d’autoria: 
nom de centre o ZER, domicili, telèfon i correu electrònic de contacte, figu-
rant a l’exterior el títol del treball i el pseudònim emprat.

6 Veredicte. El jurat es reserva la possibilitat que algun membre visiti els cen-
tres als que es vincula la innovació, per tal de comprovar “in situ” el desen-
volupament, abans d’emetre pronunciament definitiu.

7 Dipòsit. El treball guanyador, i els que siguin objecte d’altra distinció, for-
maran part del fons documental del CEIER, i seran objecte de difusió per 
part dels Centres de Recursos Pedagògics del Departament d’Ensenyament.



Premi de Mecenatge a Projectes d’Innovació 
en l’Escola Rural

1 Participants. Podran formular candidatura les persones físiques o jurídi-
ques, centres educatius, institucions o entitats, que, per iniciativa pròpia 
o formulant proposta de reconeixement d’altra, concorrin en la presentació 
de col·laboracions amb projectes d’innovació educativa en escoles rurals, 
desplegats amb una durada mínima de dos dels darrers cinc cursos esco-
lars, aportant recursos des d’instàncies no escolars per a la millora del seu 
ensenyament.

2 Carta de motivació. Inclourà la descripció breu de la raó de ser de l’aporta-
ció i de la seva fonamentació des de la perspectiva de la voluntat de mece-
natge.

3 Capítol relator. Breu descripció d’una extensió màxima de 10 folis, en lletra 
Arial 12, interlineat 1,5 i format DIN A4, en suport paper i digital, amb els 
complements audiovisuals que s’estimin, de la finalitat, quantia, contin-
guts, desplegament i resultats de la col·laboració aportada.

4 Dipòsit. La documentació descriptiva i el nom dels guardonats passaran a 
formar part del fons documental del CEIER, en l’apartat de Patrimoni social 
del Programa.



CEIER 
Programa per a la Coordinació dels Estudis 
i Innovació de l’Escola Rural


