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IV Premi a la Innovació i Bones Pràctiques de Pastoral Escolar

 1. Escoles Catòliques de la Comunitat Valenciana i Edicions Voramar Santillana 
convoquen el IV Premi a la Innovació i Bones Pràctiques de Pastoral Escolar.

 2. Hi podran concórrer els centres escolars d’Escoles Catòliques de la Comunitat 
Valenciana.

 3. Els treballs presentats, de manera individual o en equip, hauran d’ajustar-se a 
la temàtica següent:

a) Experiències i recursos didàctics utilitzats en el centre per a l’ensenyament 
de la Religió catòlica.

b) Experiències, recursos i materials didàctics confeccionats per a l’animació 
de la pastoral escolar del centre.

 4. Els originals podran estar escrits en castellà o en valencià. Cal citar les fonts 
utilitzades tant per a l’elaboració de la memòria com per a la selecció de 
materials. Els interessats enviaran, en un sobre, dues còpies impreses en paper 
i una còpia en format digital. A més, juntament amb els treballs s’inclourà un 
resum dels mateixos, amb una extensió màxima de dues pàgines.
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 5. Els treballs multimèdia hauran de presentar-se en format directament 
executable en l’entorn Windows i que permeta la còpia. Inclouran una 
explicació sobre el seu ús en l’aula, així com una fonamentació de l’interés 
pedagògic que tenen.

 6. Els autors hauran de fer constar en la primera pàgina del treball, a més del 
títol corresponent, tant les seues dades personals (nom complet, adreça, 
telèfon, correu electrònic i nivell educatiu en què imparteixen docència) com 
les dades del centre en què duen a terme la seua tasca educativa (nom, adreça 
i telèfon).

 7. Els originals es poden enviar fins a l’1 de març de 2018 (incloent aquest dia) 
a l’adreça: Escoles Catòliques de la Comunitat Valenciana, carrer de Clariano, 
12-1r, 46021 València. S’indicarà clarament en el sobre «IV Premi a la Innovació 
i Bones Pràctiques de Pastoral Escolar».

 8. Els treballs presentats seran valorats per un jurat presidit pel secretari 
autonòmic d’Escoles Catòliques de la Comunitat Valenciana i format per tres 
especialistes en temes de formació religiosa i pastoral designats pel secretari 
autonòmic, així com un representant de Voramar Santillana. 

 9. Es concedirà un primer premi de 1.000 €, un segon premi de 700 € i un tercer 
de 500 € als millors treballs. A més, tant a les tres experiències premiades com 
a tots els centres finalistes se’ls regalarà un lot de llibres escolars de Voramar 
Santillana. El jurat podrà declarar desert algun dels premis.

 10. La resolució del jurat es farà pública i serà inapel·lable. El lliurament de premis 
tindrà lloc el dijous 12 d’abril de 2018 a les 18.00h al Palau de Colomina (carrer 
de l’Almodí, 1, 46003 València). Durant l’acte, Javier Urra, doctor en Psicologia 
i en Ciències de la Salut, farà una ponència.

 11. Els tres treballs premiats i d’altres que siguen seleccionats pel jurat podran ser 
publicats en la pàgina web d’Escoles Catòliques.

 12. Els treballs no premiats quedaran en depòsit en el Departament de Pastoral 
d’Escoles Catòliques de la Comunitat Valenciana, a disposició dels autors, fins 
a tres mesos després de la comunicació de la resolució del premi. 

 13. El fet de presentar-se al concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases. 


