
 
 
 
ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ PER APROVAR LES BASES 
DE LA CONVOCATÒRIA DE LA BECA JOAQUIM FRANCH 2015, APROVAT EN 
SESSIÓ PLENÀRIA EL DIA 10 DE JUNY DE 2015 
 
 
 
 
La Comissió de Relacions Educació - Ciutat és l’encarregada de dinamitzar la Beca 
Joaquim Franch, després de valorar positivament el desenvolupament de la darrera 
convocatòria, recomana que es regeixi per les bases de la convocatòria 2015. 
 
 
 
S’aprova: 
  
 

• Aprovar les bases de la Beca Joaquim Franch 2015, setzena convocatòria, com 
figuren en l’annex d’aquesta proposta (ANNEX I). 

 
• Fer l’edició d’aquestes bases i difondre-les a l’inici del curs 2015-2016 

 
• Facultar la Comissió de Relacions Educació - Ciutat per fer-ne el seguiment i les 

gestions que se’n derivin. 
 

• Traslladar a l’Ajuntament de Girona aquest acord per tal de proposar que 
mantingui l’assignació pressupostària a la Beca Joaquim Franch, destinada a la 
dotació econòmica del premi i a la difusió i publicació del projecte becat.   

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ANNEX BASES DE LA BECA JOAQUIM FRANCH convocatòria 2015 
 
 
1. Objecte 
 
El Consell Municipal d’Educació de Girona (CEM) presenta la setzena convocatòria de la Beca 
Joaquim Franch, que té com a finalitat promoure i incentivar el desenvolupament de 
projectes i iniciatives que fomentin la cohesió social i el compromís educatiu amb la ciutat 
de Girona. Aquesta beca es convoca cada dos anys i s’adreça a projectes que es basin en els 
drets socials i educatius, que plantegin noves perspectives socioeducatives a la ciutat i tinguin 
grans dosis de dinamisme i compromís per actuar i millorar vers una ciutadania activa, 
democràtica i solidària. 
 
Els projectes poden orientar-se al foment del treball en educació en valors, educació per a la 
ciutadania, etc., i en innovació pedagògica (tant de continguts com de metodologia).   
 
Els projectes poden referir-se a accions puntuals o de llarga durada. 
 
Es valoraran especialment aquells projectes que tinguin en compte i integrin:  
� El treball en xarxa i la transversalitat de l’acció educativa: per exemple experiències 

d’aprenentatge i servei, de treball cooperatiu, etc. 
� L’adequació al Projecte Educatiu de Ciutat de Girona i del propi centre educatiu o entitat. 
� La capacitat innovadora, tant pel que fa a continguts com a metodologia de treball. 

 
 
2. Destinataris  
 
La Beca Joaquim Franch s'adreça a aquells centres, col·lectius i entitats que treballen dins l’àmbit 
territorial de la ciutat de Girona i compleixen els requisits següents: 
 

- Centres educatius no universitaris. Els projectes es poden presentar en candidatura 
per equips de treball (pares i mares, alumnes i/o mestres i professors/es) d’un centre o 
de diversos centres conjuntament. La presentació de la proposta l'efectuarà el 
consell escolar del centre o centres implicats. 

 
- Entitats o associacions amb finalitat educativa, esportiva, social o cultural que 

estiguin legalment constituïdes com a associacions sense afany de lucre. Els 
projectes es poden presentar en candidatura individual, una entitat, i/o col·lectivament, si 
és un moviment o equip de diverses entitats, o juntament amb centres educatius. La 
presentació de la proposta l'efectuarà la junta directiva de l'entitat o dels moviments 
implicats.  

 
- Col·lectius o grups, especialment de joves, que es constitueixin a aquest efecte. Cal que 

es constitueixi com a grup de treball, es formalitzi la constitució amb una acta (segons el 
model 1 de l’annex) i es compti amb el suport/adscripció d'una institució educativa, social o 
cívica de la ciutat de Girona. 

 
 

3. Presentació de projectes 
 

1. La presentació de la sol·licitud juntament amb el projecte es podrà efectuar per correu 
certificat o directament al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Girona (plaça del 
Vi, 1. 17004 Girona), a l’atenció del president/a del Consell Municipal d’Educació de 
Girona. 

 
 
2. El termini de presentació de la sol·licitud i del projecte finalitzarà el 30 d’abril de 

2016 a les 18.00h.  
 



3. La presentació de la candidatura inclou el compromís de desenvolupar el projecte i 
acceptar la tutoria de seguiment, en el cas que resulti becat. 

 
4. El model de sol·licitud i les bases de la convocatòria es poden consultar a la pàgina web 

del Consell Municipal d’Educació (http://www.girona.cat/educacio/cem_activitats.php). 
 

5. Les persones que ho desitgin es poden adreçar a la Secretaria Tècnica del Consell per 
sol·licitar assessorament i orientació per a l’elaboració del projecte. 

 
 
4. Estructura del disseny dels projectes 
 

En el disseny dels projectes hi han de constar els punts següents: 
 

0. Índex 
1. Dades d’identificació: 

1.1. Dades del centre o entitat: nom, adreça, telèfon, pàgina web,  
correu electrònic i breu descripció de l’activitat. 

1.2. Dades de l’equip: nom de la persona de referència i telèfon  
de contacte, i nom de tots els membres de l’equip. 

2. Introducció 
3. Justificació 
4. Destinataris 
5. Objectius: generals i específics 
6. Continguts o Programació d’activitats 
7. Metodologia 
8. Calendari  
9. Recursos: 

9.1. Infraestructura 
9.2. Materials, informàtics i audiovisuals 
9.3. Humans 
9.4. Econòmics  

10. Avaluació 
11. Pressupost 
12. Bibliografia 
13. Annex 

 
� A l’annex caldrà incloure alguna proposta d’acció concreta de difusió de la figura de 

Joaquim Franch en el desenvolupament del projecte que es presenti. 
 
� Es recomana utilitzar el format 12 de la lletra Arial, un espai de text interlineat d’1,5 i  

paper DIN A4, així com numerar totes les pàgines, llevat de la portada. 
 
 
5. Forma de selecció i resolució 
 

1. La Beca Joaquim Franch es pot atorgar a un o a diversos projectes. 
 
2. La Comissió Avaluadora està composta per la Comissió de Relacions Educació – Ciutat i 

les persones expertes que aquesta proposi (resten inhabilitats/des els membres que hagin 
pres part en l’assessorament metodològic dels projectes). La Comissió Avaluadora 
presentarà una proposta de resolució del projecte o dels projectes becats al Consell 
Municipal d’Educació el qual resoldrà en la primera sessió plenària que celebri, posterior al 
termini de presentació. 

 
3. El procediment d'avaluació es farà amb criteris no competitius. 

 
4. La Comissió Avaluadora inclourà en la seva proposta la designació de la/les persona/es 

que s’hauran d’encarregar de tutorar el o els projectes becats i fer-ne el seguiment durant 



el seu desenvolupament. 
 
6. Termini i presentació d'execució del projecte 
 

1. La presentació de la memòria de treball i de les despeses es pot efectuar per correu 
certificat o directament al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Girona (plaça del 
Vi, 1. 17004 Girona), a l’atenció  del president/a del Consell Municipal d’Educació de 
Girona. 

 
2. El termini de lliurament de la memòria de treball i justificació de les despeses  finalitza el 

30 de juny de 2017. 
 

3. El Consell Municipal d’Educació es reserva el dret de decisió per a qualsevol qüestió que 
pugui sorgir no prevista en aquestes bases.  

 
 
7. Dotació 
 
La Beca Joaquim Franch té una doble dotació: 
 

- L’import de la dotació econòmica és de 6.000 €, el qual es distribuirà en funció del 
pressupost de cada projecte i del nombre de projectes becats. El pagament s'efectuarà en 
dos terminis, el 50% en el moment de la selecció i la resta d'acord amb les necessitats del 
projecte a proposta de la Comissió de Relacions Educació – Ciutat del Consell 

- La publicació i divulgació del projecte o projectes becats contindrà tant el projecte 
presentat com el desenvolupament i les seves conclusions , així com els materials 
annexos que es considerin oportuns. 

  
 
8. Propietat intel·lectual dels projectes becats 
 
La presentació del projecte suposa l’acceptació de les bases per part dels sol·licitants de la beca i, 
també, per part dels autors materials del projecte. La regulació del seu ús s’instrumentarà en el 
contracte que s’estableixi un cop resolta la convocatòria. 
 
Els projectes no becats s’incorporaran al Fons de Projectes de la Beca Joaquim Franch. Aquest 
fons es constitueix per a la consulta pública de persones i professionals vinculats als diferents 
àmbits de l’educació. No obstant això, els drets sobre la seva reproducció, distribució i comunicació 
pública restarà en possessió dels autors. L’Ajuntament de Girona actua només de dipositari i 
intermediari en la posada a disposició pública. 
 
 
 

Per a qualsevol consulta us podeu adreçar a: 
Servei Municipal d’Educació 

Secretaria Tècnica del Consell Municipal d’Educació 
Pl. del Vi, 1. 17004 Girona 

972 419 403. A/e: cem@ajgirona.org 
 
 
 
 
 
 
 
Projectes becats en edicions anteriors: 
 



[1990] Experiència d’educació sobre el medi a l’ensenyament secundari. Institut Politècnic 
de Formació Professional Montilivi 
[1990] Respectem: un mateix, els altres i l’entorn. Col·legi Públic Montfalgars 
[1991] Declarada deserta per no haver-s’hi presentat cap projecte 
[1992] Reciclem: el paper de Carles Rahola. Institut de Batxillerat Carles Rahola  
[1993] Projecte d’educació democràtica i ordenació estètica dels elements funcionals. 
Col·legi Públic Eiximenis 
[1994] Declarada deserta per no haver-s’hi presentat cap projecte  
[1995] Projecte local d’intervenció educativa: facilitar la pau, una responsabilitat per al 
segle XXI. Associació de Pacifistes Objectors de Consciència (APOC) 
[1997] El lleure com a àmbit educatiu del treball amb famílies en risc d’exclusió social. 
Associació d’Educació Social de barris de Girona (ESBARGI) 
[1997] Naixement, arrencada i disseny d’una escola de pares. Col·legi Públic Pla de Girona 
[1999] Mil i una veus. L’esquerra del Ter en moviment. Una iniciativa comunitària orientada a 
consolidar formes de convivència basades en la riquesa de la diversitat. Associacions de veïns, 
culturals, esportives, infantils i juvenils, educatives del sector Germans Sàbat - Fontajau i Taialà 
[1999] Projecte “Banc de llibres”. Campanya per l’intercanvi. APA IES Narcís Xifra 
[2001] Okupa’t la nit. Proposta per a una sensibilització sobre l’ús del lleure en els joves. 
Comunitat educativa de l’IES Santiago Sobrequés 
[2003] Programa d’educació per a la participació: “El repte de viure i treballar junts”. 
Centre Infantil i Juvenil Parroquial Santa Eugènia 
[2003] Chavorrillos d’avui en dia. Vides diferents? O simplement tots busquem el mateix! 
Associació per a l’Atenció de Serveis i Solidaritat (AASS) 
[2005] Declarada deserta per no ajustar-se a les bases de la convocatòria 
[2007] Dinamització de joves dels barris del Sector Est de Girona, mitjançant l’educació 
en el lleure. AD’Inciatives socials i Parròquia Palol d’Onyar-Vila-roja 
[2009] Socioteca Annexa, un equipament educatiu i de barri. AMPA i l’equip directiu de 
l’escola i de les associacions de veïns Les Pedreres i Vista Alegre-Fora Muralla. 
[2011] Cops Amagats!. Associació Cultural La Nave Va, l’institut Narcís Xifra i Masmitjà, 
el Centre Cívic de Pont Major, el Centre Obert de Serveis Bàsics d’Atenció Social de 
Pont Major. 
[2013] Emprenedors d’aula Institut Carles Rahola de Girona   
 

 
 
 

• Volem que els nois s’ho passin bé fent una experiència tan rica 
com sigui possible 

 
• Volem que la qualitat de les relacions personals mantingui un 

nivell molt elevat 
 

• Volem fer explícites tres línies de fons que marcaran la nostra 
actuació: l’arrelament i la sensibilitat al país, una gestió 
democràtica i una convivència solidària 

 
 

Joaquim Franch, pedagog (1944-1987) 
El lleure com a projecte (Barcelona, 1985) 

 

 
 
 
 
 



 

 


