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Presentació de les entitats organitzadores

La Fundació Comunitària Raimat Lleida amb la col·laboració de l’Associació de Directors
de Secundària de Lleida (ADSLL) convoca el 1r Premi al Talent amb la finalitat de
reconèixer les iniciatives que fomentin la millora social del territori de la província de Lleida
en el marc del Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Objectius del premi
● Cercar talent emprenedor entre la joventut.

● Educar per l’acció social i la importància dels ODS

● Millorar l’ocupabilitat en el territori.

● Apropar la joventut al coneixement de les necessitats del territori.

● Donar oportunitats a les iniciatives dels estudiants com a part de la ciutadania.

Àmbit de la convocatòria
Es poden presentar tots aquells centres de primària, secundària, postobligatoris i formació
d’adults de la província de Lleida.

Es poden presentar tots aquells PROJECTES D’ACCIÓ SOCIAL, seleccionats
prèviament pel centre educatiu on l’estudiant està matriculat, que s’hagin desenvolupat en
els darrers 12 mesos previs a la data de límit d’aquesta convocatòria i que proposin
solucions innovadores a problemàtiques reals dins de la província de Lleida i en el
marc dels següents ODS:

8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible; l'ocupació
plena i productiva, i el treball digne per a totes les persones

9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i
sostenible, i fomentar la innovació

10. Reduir la desigualtat en i entre els països

Els treballs poden haver estat presentats a altres premis abans i després de la present
convocatòria.
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Categories
● Categoria A:

○ Subcategoria A1: Educació Primària Cicle Superior

○ Subcategoria A2: 1r/2n Educació Secundària Obligatòria (ESO)

○ Subcategoria A3: 3r/4t Educació Secundària Obligatòria (ESO)

● Categoria B: Postobligatoris i Adults

○ Subcategoria B1: Batxillerat

○ Subcategoria B2: Formació Professional Grau Mig

○ Subcategoria B3: Formació Professional Grau Superior

○ Subcategoria B4: Escoles Oficials d’Idiomes i Escoles d’Adults

Premis
● Cada treball guanyador en la Categoria A: Premi valorat en 200€.
● Cada treball guanyador en la Categoria B: Premi valorat en 350€.

En qualsevol cas, es farà una menció (amb diploma) als 2n i 3r classificats. També un
reconeixement al centre educatiu.

El lliurament de premis es realitzarà al Raimat Lab del Castell de Raymat el dia 31 de
maig del 2023.

Procediment de participació
● Presentar una memòria del projecte d’un màxim de

○ 10 pàgines en la categoria A

○ 20 pàgines en la categoria B

● Una presentació del projecte en vídeo (màxim 5 minuts)

● En la categoria B, acompanyar la memòria d’un Abstract en català i anglès d’un
màxim de 2 pàgines en total.
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● Comprimir tots els arxius en ZIP o RAR i enviar-los a través del formulari de
participació: https://forms.gle/eu48GmFBKGeGUdqt7

● Els treballs -redactats en català, castellà, anglès o francès- han de ser guiats i
avaluats pel professorat-tutor del centre. Els treballs que es presentin hauran de
ser originals, elaborats individualment o per un grup màxim de tres alumnes, i
hauran de tenir el vistiplau explícit i documentat dels/de les docents que l’han guiat
i de la direcció del centre.

● Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de 2 projectes en cada categoria.

● La data límit per presentar els treballs és el dia 15/05/2023

Altres condicions

La Fundació Comunitària Raimat Lleida i l’Associació de Directors de Secundària de
Lleida (ADSLL) poden enregistrar i publicar fotografies i materials videogràfics dels actes
de lliurament dels Premis i altres situacions relacionades. Els centres, docents i alumnes
(o els seus representants legals si són menors d’edat) participants en la convocatòria
autoritzen la cessió dels drets d’imatge sense limitació temporal i dins de les finalitats
indicades en aquestes bases.

La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les seves bases.
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Jurat:
● 2 Representants de la Fundació Comunitària de Raimat Lleida

● 2 Membres ADSLL (un per cada categoria)

● President ADSLL

● Representant EMD Raimat

● Representat Paeria

● Un emprenedor de prestigi

Procés de resolució:
Es valorarà:

● Viabilitat de la proposta

● Originalitat de la proposta

● Correcció formal de la documentació aportada

● Relació cost/benefici cap a la comunitat

● Impacte en el territori de la província de Lleida.

● Qualitat de la presentació.

Es valorarà cada ítem de l’1 a 100 i es farà mitjana numèrica.

Lliurament dels premis
El lliurament de premis serà al Raimat LAB el dia 31/05/2023 a les 19 hores.
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