Premi Innovació Docent STEM
Patronat Politècnica
1.

Presentació

Els “Premis Innovació Docent STEM ‐ Patronat Politècnica” neixen amb la finalitat de
fomentar i premiar la innovació docent a les classes de tecnologia, en general de
l’àmbit STEM, dels centres docents preuniversitaris col∙laboradors de l’Escola
Politècnica Superior de la Universitat de Girona i del Patronat de l’Escola Politècnica
Superior de la Universitat de Girona (en endavant, Patronat Politècnica).
Amb aquest premi es pretén impulsar el reconeixement als docents implicats en
projectes d’innovació docent i en accions per despertar vocacions tecnològiques.
També, contribuir a l’impuls i la consolidació d’una docència centrada en l’estudiant,
en la qual es fomenti la seva implicació i participació activa en el seu procés
d’aprenentatge.

2.

Bases del Premi

I. Poden optar al premi els projectes d'innovació en docència d’assignatures STEM que
s’hagin realitzat a centres docents preuniversitaris col∙laboradors i que es caracteritzin
per la seva qualitat metodològica en el disseny, l'aplicació i l’avaluació de la matèria
impartida. Projectes preferiblement basats en assignatures vinculades als estudis
tècnics (tecnologia i enginyeria).
II. A la convocatòria s’hi pot presentar tot el personal docent que formin part d’un
centre docent preuniversitari de la xarxa de centres col∙laboradors del Patronat
Politècnica i de l’Escola Politècnica Superior de la UdG.
III. Les sol∙licituds de participació s’adreçaran al Patronat de l’Escola Politènica Superior
de la Universitat de Girona, C/ Maria Aurèlia Capmany, 61 ‐ 17003 Girona , o bé, es
podrà enviar per correu electrònic en PDF a talent.patronat@eps.udg.edu.
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IV. En la sol∙licitud de participació (Annex 1) hi constarà el títol de l’experiència que es
presenta, les dades de la persona de contacte i de la resta de membres de l’equip si
s’escau.
V. La descripció del projecte que opta al premi haurà de seguir la plantilla que es
facilita en aquestes bases. Es podrà presentar en paper (plantilla disponible a l’Annex
2), juntament amb la sol∙licitud de participació, adreçat a s’adreçaran al Patronat de
l’Escola Politènica Superior de la Universitat de Girona, C/ Maria Aurèlia Capmany, 61 ‐
17003 Girona, o bé, es podrà enviar per correu electrònic en PDF (plantilla disponible a
l’Annex 3) a talent.patronat@eps.udg.edu.
VI. El termini de presentació de les sol∙licituds per a aquesta convocatòria començarà
el 01/05/19 i es clourà el 31/05/19.
VII. No es valoraran les sol∙licituds que no hagin presentat dins del termini establert, la
sol∙licitud de participació i la descripció del projecte en els termes que es detallen en
els punts IV i V d’aquestes bases.

3.

Premi i reconeixement

El premi consisteix en:
La gravació d’un vídeo curt de difusió de l’experiència premiada valorat en 500€.
Donant el termini de fins a un any per a la gravació, si per dates ja s’ha realitzat, etc.
Aquest vídeo serà entregat als guanyadors per els seu ús, i serà promocionat i difós a
través dels elements de comunicació del Patronat Politècnica i de l’Escola Politècnica
Superior de la UdG.
Un premi de 1500 euros en material escolar per al centre guanyador. Amb el
condicionant que la persona guanyadora podrà decidir en què gastar‐los per tal de
millorar l’experiència premiada o realitzar‐ne de noves. El Patronat Politècnica es farà
càrrec de les factures vinculades a aquesta millora, fins a un total de 1500 euros ja
esmentats abans.
Una mateixa persona sol∙licitant no podrà rebre el premi durant 2 anys consecutius
amb projectes similars.
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4.

Jurat i adjudicació

El jurat del Premi estarà format pel Consell Executiu del Patronat Politècnica. El jurat
pot deixar desert el premi, si ho creu convenient, per manca de qualitat dels treballs o
per falta d’adequació a les bases.
L’adjudicació del premi es comunicarà a través del correu electrònic abans del 30 de
juliol de 2019.
El lliurament del premi tindrà lloc en una sessió oberta que se celebrarà durant la
inauguració de curs 2018‐2019.
La presentació de la sol∙licitud de participació implica l’acceptació d’aquestes bases.

5.

Política de privadesa i protecció de dades

En compliment del el Reglament (UE) núm. 2016/679, General de Protecció de Dades i
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia de Drets
Digitals, s’informa que les dades personals de les persones candidates a les “Premis
Innovació Docent 2019” s’incorporaran al fitxer “Premis Innovació Docent 2019” del
Patronat Politècnica, amb la finalitat de gestionar la tramesa d’informació d’aquests
premis, legitimada amb el consentiment a través de la instància de candidatura. Tret
d’obligació legal, les dades de les persones participants no se cediran a tercers sense el
seu consentiment explícit. Les persones candidates als “Premis Innovació Docent
2019” podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oblit, limitació del
tractament, oposició, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals
automatitzades, adreçant‐se a: Patronat de l’Escola Politènica Superior de la
Universitat de Girona, C/ Maria Aurèlia Capmany, 61 ‐ 17003 Girona ‐ A/e:
patronat@eps.udg.edu.

6.

Annexos

Annex 1: Sol∙licitud de participació
Annex 2: Descripció del projecte. Presentació en paper
Annex 3: Descripció del projecte. Presentació per correu
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