PREMIS CCAPAC COMPROMÍS EDUCATIU
BASES REGULADORES

Des de la Confederació Cristiana d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya
(CCAPAC) es proposa la creació dels Premis CCAPAC Compromís Educatiu. Entenem el
compromís
 com a impuls per créixer com a escoles acollidores i innovadores
 com a saba que alimenta famílies implicades i positives
 com a pedra angular en el desenvolupament de comunitats educatives il·lusionades i
integradores
En definitiva, només des del compromís ho veiem tot com a possible;
compromís s’obren camins cap el somni.

només des del

1. Objectiu.
L’objectiu del Premi CCAPAC Compromís Educatiu és el reconeixement a persones o entitats
que han contribuït d’una manera decisiva i/o essencial al desenvolupament, millora i
creixement de les escoles, de la relació família-escola i del Servei d’Educació de Catalunya, tant
des d’una vessant institucional com des d’una vessant pedagògica, ja sigui mitjançant accions
més generals i de gran impacte, com accions concretes i puntuals en el seu respectius àmbits
que poden haver esdevingut referents.

2. Candidatures.
Les candidatures als Premis CCAPAC Compromís Educatiu seran presentades per les AMPAs
associades a la CCAPAC, pels membres de la Junta Directiva de la CCAPAC o pels propis
membres del Jurat, a través de comunicació escrita enviada al President de la Confederació,
que pot realitzar-se mitjançant
 Correu electrònic dirigit a l’adreça ccapac@escolacristiana.org
 Carta adreçada a la seu de la CCAPAC, al c/ dels Àngels, 18, 6è pis – 08001 Barcelona.
En aquesta comunicació s’identificarà la persona o entitat que es proposa com a candidata,
juntament amb els motius que es consideren rellevants per a la presentació de la candidatura.
Entre totes les candidatures rebudes, la Junta Directiva de la CCAPAC en farà una pre-selecció
d’un màxim de 10 noms, que seran els presentats al Jurat per a la seva consideració.
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3. Jurat.
El Jurat dels Premis CCAPAC Compromís Educatiu està format per:
 Secretari General de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (que en farà les
funcions de President).
 President de la CCAPAC
 3 persones independents i de reconegut prestigi proposades per la Junta Directiva de
la CCAPAC.

Correspon al President del Jurat convocar la reunió d’atorgament del Premi , assegurar la
regularitat de les deliberacions i ordenar els debats.
La Secretaria del Jurat serà exercida per la mateixa persona que realitzi aquesta funció a la
Junta Directiva de la CCAPAC, i serà la responsable de donar fe dels resultats de les
deliberacions.
El Jurat ha d’estudiar les candidatures proposades i fer una primera selecció de cinc noms, que
esdevindran les candidatures finalistes. Aquesta pre-selecció no requerirà reunió presencial i
es pot derivar de votació enviada al President del Jurat. Posteriorment s’ha de reunir per
realitzar les deliberacions i votació final i concedir el Premi CCAPAC Compromís Educatiu de
l’any en curs. L’acord d’atorgament del Premi ha de ser atorgat per majoria simple dels vots
emesos pels membres del Jurat.
El Premi ha de ser atorgat a una única persona o entitat, tret que el Jurat justifiqui la
conveniència d’atorgar-lo de manera conjunta amés d’una persona o entitat.
El Jurat ha de resoldre totes les qüestions no previstes de forma expressa en les bases
reguladores del Premi.

4. Lliurament del Premi
El premi CCAPAC Compromís Educatiu es lliurarà a la persona o entitat guanyadora en el
transcurs d’un acte presidit pel President del Patronat de la Fundació Escola Cristiana de
Catalunya, al qual es convocaran les persones membres del Jurat.

5. Dotació del Premi.
El Premi té una clara component de reconeixement públic i no té dotació econòmica.

6. Periodicitat.
El Premi CCAPAC Compromís Educatiu s’atorgarà amb periodicitat que determini la Junta
Directiva de la CCAPAC.
Barcelona, octubre del 2016.
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