
OBJECTIU DELS PREMIS 
L’objectiu dels Premis Blanquerna Impulsa és sensibilitzar so-
bre els Objectius de Desenvolupament Sostenible promoguts 
per l’ONU (2015-2030), motivar-ne el coneixement i cercar-ne 
la implicació dels membres de les comunitats educatives.

Aquests premis donen rellevància i reconeixement a aquells 
projectes o activitats que tenen lloc en l’àmbit escolar, i que 
incorporen una acció de consciència, de sensibilització, de 
suma de forces en un full de ruta comú per a tots els ciuta-
dans i ciutadanes del planeta. Aquests full són els 17 Objectius 
de Desenvolupament Sostenible promoguts per les Nacions 
Unides. 

La temàtica de cada edició se centrarà en dos dels disset 
objectius que desenvolupa l’ONU a l’Agenda 2030. L’objectiu 
de la II Edició dels Premis Blanquerna Impulsa és promoure i 
donar a conèixer les millors accions que s’hagin dut a terme 
durant el curs 2018-2019 per a cadascuna de les categories, i 
que compleixin els requisits establerts en aquestes bases dins 
la temàtica que despleguen els objectius “Fam Zero” i “Ciutats i 
comunitats sostenibles”. 

DESTINATARIS 

Poden presentar treballs i optar als premis els nois i noies que 
estudien 4t d’ESO, 1r o 2n de batxillerat, o un cicle formatiu, a 
qualsevol centre educatiu de Catalunya, Andorra o Balears. 

CATEGORIES DELS PREMIS 
• Premi a l’activitat en l’àmbit comunicatiu. 
 S’inclouen en aquesta categoria projectes que recullin acti-

vitats audiovisuals, digitals, d’organització d’esdeveniments 
(simposi, fòrum, debat, etc), artístiques o literàries – a l’estil 
de campanyes, reportatges, programes de ràdio, curtmetrat-
ges de ficció o documentals , espots publicitaris, etc- que 
tinguin la finalitat de promoure el coneixement, la denúncia, 
la conscienciació o la concreció de qualsevol tema relacionat 
amb els objectius d’aquesta edició. En aquesta categoria es 
valorarà especialment la qualitat comunicativa de l’activitat 
presentada (interès del contingut i correcció dels formats 
audiovisuals, escrits, gràfics, sonors, etc.) 

• Premi a l’activitat en l’àmbit educatiu. 
 S’inclouen en aquesta categoria projectes que recullin una 

activitat o conjunt d’activitats destinades a promoure el co-
neixement, la interdisciplinarietat o la transversalitat de qual-
sevol tema relacionat amb els objectius d’aquesta edició a 
fi i efecte d’incorporar la temàtica dels Objectius de Desen-

volupament Sostenible en el procés curricular, en el projecte 
educatiu de l’escola o en el conjunt de tota la comunitat 
educativa. Aquesta acció podrà incidir en àmbits culturals, 
esportius o socials. En aquesta categoria es valorarà especi-
alment el vincle amb la dinàmica educativa i la mobilització 
de la comunitat. 

• Premi a l’activitat en l’àmbit de la salut. 
 S’inclouen en aquesta categoria els projectes que recullin 

qualsevol activitat o conjunt d’activitats destinades a millorar 
determinats aspectes de la salut integral del centre educatiu 
o el seu entorn immediat. S’inclouen en aquesta categoria 
iniciatives de formació, conscienciació i prevenció de riscos 
o de millora de qualsevol tema relacionat amb els objectius 
d’aquesta edició en l’àmbit de la salut. En aquesta categoria 
es valorarà especialment l’especificitat de l’aportació des de 
l’àmbit de la salut, l’impacte o incidència general i la respon-
sabilitat personal generada. 

• Premi a l’activitat en l’àmbit de les relacions internacio-
nals. 

 S’inclouen en aquesta categoria els projectes que recullin 
qualsevol activitat o conjunt d’activitats destinades a promoure 
el coneixement, la interdisciplinarietat o la transversalitat de 
qualsevol tema relacionat amb els objectius d’aquesta edició 
en col·laboració amb una altra institució educativa o de caire 
social de fora de l’Estat espanyol. En aquesta categoria es 
valorarà especialment la mobilització de les dues comunitats, 
el vincle creat entre elles, i la incidència intercultural.

REQUISITS DELS TREBALLS PRESENTATS 
1. S’acceptaran només els treballs que reflecteixin projectes i 

iniciatives desenvolupades amb anterioritat a la presentació 
del treball i que girin al voltant dels objectius de la segona 
edició dels premis. 

2. Es poden tornar a presentar treballs que varen concursar 
en la primera edició dels Premis, sempre i quan no vagin 
resultar finalistes i l’activitat es porti a terme també durant 
el curs 2018-19. En aquest cas, caldrà presentar en la 
convocatòria actual una memòria renovada de l’activitat.

3. Els documents vinculats a l’activitat han d’haver estat 
elaborats exclusivament per estudiants d’un mateix centre 
amb l’ajuda i supervisió d’algun membre del professorat. En 
totes les categories, les activitats proposades en els treballs 
presentats s’hauran d’executar abans del 6 de maig de 
2019. Per optar al premi caldrà presentar els documents 
i/o materials següents: 

Bases de la 2a Edició dels Premis BLANQUERNA IMPULSA



a.  Memòria de l’activitat: origen, objectius, destinataris, fonts 
informatives, característiques, desenvolupament, calendari 
de realització, impactes, persones implicades, aportació 
qualitativa en relació amb la sensibilització envers els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible, avaluació de 
l’activitat, etc. La memòria ha de tenir una extensió màxima 
de 20.000 caràcters. 

b. Documentació gràfica de l’activitat: fotos, vídeo, reportatge 
escrit, etc. Si es tracta d’un treball audiovisual ha de tenir 
una durada màxima de 10 minuts, i si és un reportatge pe-
riodístic ha de tenir una extensió d’entre 15.000 i 20.000 
caràcters. 

c. Diari de testimonis: relació de testimoniatges _gràfics, 
sonors, escrits_, sobre l’activitat, el seu valor afegit i la capa-
citat de sensibilització, de descoberta o d’implicació pel que 
fa als Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

d. Relació (gràfica o escrita) del material elaborat ad hoc, si 
n’hi ha. 

e. Els textos dels treballs poden ser redactats en català, caste-
llà, anglès o francès. 

4.  Cada treball pot tenir una autoria màxima de quatre estudi-
ants, tot i que l’execució del projecte impliqui la participació 
de més persones del centre educatiu. Cada centre assigna-
rà un docent per tutoritzar el projecte. 

5.  Cada centre pot presentar un màxim de tres treballs i un 
únic treball per categoria. Si les característiques d’una 
activitat ho justifiquen, es pot presentar un mateix treball a 
diferents categories.

TERMINI I PRESENTACIÓ DE LES SOL.LICITUDS 
1.  Els materials es faran arribar a l’organització dels premis 

digitalment en format PDF al formulari de sol·licitud que es 
publicarà al lloc web dels premis:

 www.premisblanquernaimpulsa.com.
2. El material s’haurà de lliurar entre el 4 de març de 2019 
 i el 6 de maig de 2019. Es prorroga la data de termini 
 al 17 de maig de 2019. No s’acceptarà cap treball rebut 

després de les 24 h de la data límit de presentació.  
3. El 3 de juny de 2019 es comunicarà quins seran els finalis-

tes. 
4. Hi haurà un únic guanyador i dos finalistes per categoria. 
5. El jurat podrà declarar el premi desert en alguna de les 

categories. 

CRITERIS ORIENTATIUS PER L’ASSIGNACIÓ 
DELS PREMIS 
Es valorarà: 
1.  L’anàlisi de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 

escollit. 
2.  La capacitat de sensibilització sobre el tema proposat. 
3.  El nombre de persones implicades en l’activitat. 
4.  La construcció de xarxa (estaments, organitzacions, digital, 

etc). 
5. La creativitat de l’activitat. 
6. La qualitat dels materials lliurats. 

DOTACIÓ DELS PREMIS 

Els treballs guanyadors de cada categoria obtindran dos 
premis: un premi per al centre educatiu, i un premi per a cada 
component del grups guanyadors i finalistes. Cadascun dels 
centres participants rebrà un diploma acreditatiu de la partici-
pació als premis. 

COMPOSICIÓ DEL JURAT 
Hi haurà un jurat per categoria. 
· Premi a l’activitat en l’àmbit comunicatiu: Jurat format per sis 

membres de la Facultat de Comunicació i Relacions Interna-
cionals Blanquerna (Universitat Ramon Llull). 

· Premi a l’activitat en l’àmbit educatiu escolar: Jurat format 
per sis membres de la Facultat de Psicologia i Ciències de 
l’Educació i de l’Esport Blanquerna (Universitat Ramon Llull). 

· Premi a l’activitat en l’àmbit de la salut: Jurat format per sis 
membres de la Facultat de Salut Blanquerna (Universitat 
Ramon Llull). 

· Premi a l’activitat en l’àmbit internacional: Jurat format per sis 
membres de la Facultat de Comunicació i Relacions Interna-
cionals Blanquerna (Universitat Ramon Llull). 

LLIURAMENT DELS PREMIS 
I DELS DIPLOMES 
L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc el 18 de juny del 
2019 a l’auditori de la Facultat de Comunicació i Relacions 
Internacionals Blanquerna. (C. de Valldonzella, 12, 08001. 
Barcelona).


