
 
 
 
 
 
 
 
 

Premi “Sinèrgia educativa” del Consell Social de la UAB a 
experiències institucionals de col·laboració entre l’Autònoma i 
els centres d’ensenyament secundari 
 
 

1. Els Consells Socials tenen com una de les seves finalitat impulsar la 
col·laboració i els vincles entre la Universitat i la Societat 

 
2. Una de les prioritats del Consell Social de la UAB és fomentar d’una manera 

especial el treball conjunt i els vincles entre l’Autònoma i el sistema educatiu no 
universitari. 

 
3. En aquest context, el Consell Social de la UAB, el vicerectorat de Transferència 

Social i Cultural, convoquen el premi “Sinèrgia educativa”, que té com a 
objectiu guardonar iniciatives de col·laboració entre centres d’ensenyament 
secundari i la Universitat Autònoma de Barcelona, per tal de reconèixer la feina 
feta,  contribuir a la seva continuïtat i, si s’escau, la seva ampliació. 

 
4. Es concedirà un primer premi de 6.000 euros, i dos accèssits de 3.000 euros. 

 
5. Les bases del premi són les següents: 

 
 Els projectes seran presentats conjuntament per centres d’ensenyament 

secundari i departaments o altres unitats institucionals de la UAB. 
 Les experiències que s’hi poden acollir han de complir tres condicions: 

1.- Respondre a programes d’actuació estructurats 
2.- Haver estat dutes a terme durant el curs 2009-10, o 2008-2009, i  
3.- Tenir prevista la seva continuïtat durant el curs 2010-2011 

 A l’experiència hi han de participar com a “partners” institucionals un o 
més centres d’ensenyament secundari de Catalunya, preferiblement de 
l’entorn de la UAB.  

 En el projecte que es realitza i és vol potenciar, la UAB hi ha de jugar un 
paper rellevant pel bon èxit del mateix. 

 El projecte haurà de contemplar activitats que vagin més enllà de les 
simples activitats ordinàries de promoció o de pràctiques de l’alumnat de 
la UAB. 

 L’import del premi no es podrà dedicar a cobrir despeses de personal. 
 

6. El termini de presentació de  sol·licituds s’obre el 9 de setembre de 2010                
i finalitza el  30 de setembre de 2010. 

 



7. Les sol·licituds han de fer servir el model de l’annex, acompanyat de tota la 
documentació que els sol·licitants considerin adient i lliurar-la al Registre 
General de la Universitat Autònoma de Barcelona adreçada al vicerectorat de  
Transferència Social i Cultural. 

 
8. El jurat del premi estarà format per: el Vicerector de Transferència Social i 

Cultural, que el presidirà, el Delegat de la Rectora per a estudiants, la Directora 
de l’ICE, el Sotsdirector de l’ICE, i el Coordinador per a les relacions amb 
l’ensenyament secundari. 

 
9. El jurat valorarà especialment com criteris de selecció 

 L’adequació a les bases 
 L’interès, la qualitat i l’originalitat 
 L’abast i la projecció exterior 
 L’existència i el nombre de partners 
 El destí que es donarà a l’import del premi 

 
10. Durant el procés de selecció el jurat podrà demanar informació complementària 

als sol·licitants. El premi podrà declarar-se desert, total o parcialment. 
 
11. La resolució del premi s’anunciarà la setmana del 25 d’octubre de 2010. 

 
12. A l’octubre de 2011 caldrà presentar un breu informe final, on s’expliqui l’acció 

realitzada, així com els documents justificatius de la despesa feta. 
 

13. En qualsevol document que s’editi en relació al projecte premiat hi haurà de 
constar la col·laboració del Consell Social de la UAB. 

 
Annex: Model de sol·licitud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


