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Bases específiques

XXIII Premi d’Experiències d’Innovació 
Educativa Ciutat d’Alzira

1. Podran optar a este premi tots els treballs que facen des-
cripció exclusiva d’experiències d’innovació educativa re-
lacionades amb qualsevol àrea del currículum educatiu o 
bé d’una temàtica transversal relacionada amb l’educació 
en general i que potencie la creativitat de l’alumnat, com 
també el tractament i la difusió d’una educació en valors 
per a una adequada convivència i participació en societat.

2. Es concediran tres premis, atorgats per la Regidoria d’Edu-
cació, atenent les modalitats següents:

Categoria d’Educació Infantil i Primària: 800 euros.

Categoria d’Educació Secundària: 800 euros.

Categoria d’Educació Especial, EPA i Ensenyances 
Especialitzades: 800 euros.

3. El jurat de les tres modalitats estarà format per l’alcalde 
d’Alzira o la regidora d’Educació, que actuarà com a presi-
dent/a; una o dos persones de prestigi professional relaci-
onades amb el món de l’ensenyança, la investigació edu-
cativa, el món editorial o l’àmbit universitari; un psicope-
dagog o una psicopedagoga del Departament d’Educació 
i el cap del servei de Benestar Social de l’Ajuntament, que 
actuarà com a secretari. 

4. Les experiències premiades seran difoses pel mitjà que 
el Departament d’Educació considere convenient i l’ac-
ceptació del premi per les persones autores del treball 
guardonat implica el seu compromís d’exposar el treball 
en qualsevol de les jornades que organitze el mateix de-
partament.

Bases específiques

XVI Premi d’Experiències de Foment de  
la Lectura Ciutat d’Alzira

1. La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira i la Fundació 
Bromera per al Foment de la Lectura convoquen, per setzé any 
consecutiu, el Premi d’Experiències de Foment de la Lectura Ciu-
tat d’Alzira. El premi té com a finalitat potenciar i donar suport a 
les diverses actuacions que s’estan duent a terme per a fomentar 
i consolidar l’hàbit lector. Així doncs, podran optar al premi totes 
les experiències que descriguen activitats que consciencien la 
població de la necessitat de llegir i que, al mateix temps, sugge-
risquen estratègies, jocs i activitats capaços de difondre el plaer 
de la lectura. Es valoraran de manera positiva els treballs i les 
experiències que tinguen com a objectiu la difusió de l’obra d’es-
criptors i escriptores de literatura infantil i juvenil en valencià, 
les experiències que fomenten la lectura per plaer i els projectes 
en què estiguen implicats distints sectors de la població, de la 
comunitat educativa i/o de l’àmbit familiar.

2. De totes les experiències presentades al XVI Premi d’Experièn-
cies de Foment de la Lectura Ciutat d’Alzira, se seleccionaran un 
primer i un segon premi amb la dotació següent:

Primer premi: 800 euros, atorgat per la Regidoria de Cultura.

Segon premi: 600 euros, atorgat per la Fundació Bromera per al 
Foment de la Lectura.

3. A este premi es podran presentar, a més de les persones ja indi-
cades en les disposicions generals, totes aquelles persones que 
treballen en una biblioteca de qualsevol municipi de la Comuni-
tat Valenciana, així com grups d’animació lectora i especialistes 
que ho estimen oportú, i col·lectius de pares i mares sempre que 
el treball presentat estiga vinculat a l’àmbit educatiu.

4. El jurat estarà format per l’alcalde d’Alzira o el regidor de Cultura, 
que actuarà com a president; una persona especialista relaciona-
da amb la didàctica de la llengua i la literatura infantil i juvenil; 
una persona representant de la Fundació Bromera per al Foment 
de la Lectura o suggerida per esta; un tècnic o una tècnica de la 
Biblioteca i el tècnic o la tècnica del SERVAL, que actuarà com a 
secretari o secretària.
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Més informació 
Biblioteca Municipal 
962  012  981 
biblioteca@alzira.es

Més informació 
Departament d’Educació 
661 524 829 
661 524 849 
educacio@alzira.es
infancia@alzira.es

Fundació Bromera 
962 459 704 
lectura@fundaciobromera.org

mailto:educacio@alzira.es
mailto:educacio@alzira.es
mailto:educacio@alzira.es
mailto:lectura@fundaciobromera.org


Disposicions generals

1. Podrà participar-hi tot el personal docent i el personal de su-
port en actiu, tant de manera individual com en equip (un 
grup, un cicle, una àrea, tot el professorat del centre, etc.), 
que forme part de la plantilla dels centres educatius o forma-
tius públics, concertats o privats, on s’impartisca educació 
infantil, primària, secundària, educació especial, formació de 
persones adultes o ensenyances especialitzades de qualse-
vol població de la Comunitat Valenciana. També podran par-
ticipar-hi col·lectius de mares i pares sempre que el treball 
presentat estiga vinculat a l’àmbit educatiu.

2. De les experiències presentades s’admetran només les realit-
zades –o en procés d’aplicació– al llarg dels cursos escolars 
2019-2020 i/o 2020-2021. 

3. No podran presentar-s’hi experiències o treballs que hagen 
estat guardonades en altres premis d’innovació educati-
va, ni tampoc aquelles que s’hagen publicat. Una mateixa 
experiència no podrà presentar-se a més d’un premi o ca-
tegoria convocats. Els treballs també poden presentar-se 
amb pseudònim i, en este cas, s’haurà d’adjuntar la plica 
corresponent.

4. Les experiències o treballs es presentaran redactats en va-
lencià o castellà. No obstant això, en cas de resultar premiats, 
es divulgaran en valencià, bé siga amb una publicació feta o 
gestionades per cada un dels departaments implicats. 

5. Les experiències s’hauran de redactar com una memòria de 
l’activitat, especificant-hi els apartats següents: 

5.1.  Breu descripció del projecte

5. 2.  Justificació de l’activitat

5. 3.  Objectius inicials plantejats

5. 4.  Programació i descripció de les activitats dutes a terme 
(integració en la programació del centre, competències, 
metodologia, temporalització, recursos humans i mate-
rials, etc.)

5. 5.  Personal i destinataris implicats 

5. 6.  Avaluació efectuada

5. 7.  Es tindrà en compte la capacitat del text per a generar 
reflexions pedagògiques que, al mateix temps, facili-
ten l’aplicació pràctica de l’experiència en altres con-
textos. 

6. El text central de l’experiència o del treball tindrà una exten-
sió compresa entre els 6 i els 20 fulls DIN A4, per una sola 

cara, amb el tipus de lletra Arial 11 i un interlineat d’1,5. Caldrà 
fer constar en la coberta, a més del títol corresponent a l’ex-
periència o al treball, el nom del premi i la categoria a què es 
presenta, el nom de la persona o de les persones autores (op-
cionalment nom de l’equip, grup de treball o centre educatiu), 
adreça postal i electrònica i el telèfon de contacte. Es podrà 
complementar amb annexos –fotografies, treballs realitzats per 
l’alumnat, dibuixos, gràfiques, documentació elaborada, etc.– 
amb la intenció de reforçar, aclarir i exemplificar la redacció de la 
memòria, els quals podran presentar-se en format digital.

7. Junt amb el model de sol·licitud (www.alzira.es – models i sol·li-
cituds), hauran de presentar-se la memòria i els annexos. Este 
tràmit es podrà realitzar de dos formes:

7.1.  Presencial per registre d’entrada a La Clau d’Alzira (c/ Ram-
bla, 23). En este cas han de presentar-se 4 còpies tant de la 
memòria com dels annexos.

7.2.  En línia, tràmit per la plataforma. En este cas els documents 
que s’adjunten tindran un pes màxim de 20 MB.

8. Als originals dels treballs presentats com a experiències s’haurà 
d’adjuntar un document del centre educatiu o lloc professional 
de treball, en el qual se certifique que les persones participants 
formen part de la plantilla del centre o del col·lectiu de mares i 
pares i que l’experiència s’ha realitzat o està realitzant-se en el 
termini sol·licitat en estes bases.

9. No s’acceptaran les experiències o treballs que no reunisquen 
les condicions anteriors.

10. Les experiències i els treballs aspirants als premis convocats 
s’hauran de presentar o enviar a l’Ajuntament d’Alzira, carrer de 
Sant Roc, 6, 46600 Alzira des de l’1 de setembre fins al 29 d’oc-
tubre de 2021.

11. El lliurament de diplomes de les obres premiades es farà en un 
acte que es convocarà a l’abril/maig de 2022. El jurat té la potes-
tat de compartir el premi entre dos treballs i atorgar mencions 
especials atenent la qualitat dels treballs presentats. 

12. Les experiències o treballs no guardonats es podran arreplegar 
en un termini de 60 dies després d’haver-se fet públic el veredic-
te en les dependències de les diferents regidories implicades, al 
Departament d’Educació i a la Biblioteca Municipal de l’Ajunta-
ment d’Alzira. Les despeses de missatgeria que poguera causar 
la devolució de les obres seran a càrrec dels autors i les autores 
que la sol·liciten. Així mateix, l’organització declina tota respon-
sabilitat en el cas que se n’extravie alguna còpia. Transcorregut 
este termini, els originals no reclamats seran destruïts.
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13. La presentació dels originals comporta l’acceptació ínte-

gra d’estes bases i dels drets i les obligacions que se’n deri-
ven. Les qüestions no previstes en estes bases les resoldrà 
el jurat segons el seu lliure criteri.


