
II Premi Educaweb
d’orientació acadèmica i professional

Educaweb.com convoca el II Premi Educaweb d’Orientació acadèmica i Professional.

La finalitat d’aquest certamen és potenciar l’orientació acadèmica i professional donant a conèixer
totes aquelles experiències, projectes i materials innovadors relacionats amb aquest àmbit i
realitzats per orientadors, docents, tutors i equips psicopedagògics.

Aquesta iniciativa va sorgir en motiu de la celebració del 10è Aniversari d’Educaweb.com, portal
de referència per a professionals, estudiants i centres educatius i especialitzat en la prestació de
serveis d’orientació professional a institucions, centres de formació i persones individualment.
L’edició de 2009 espera consolidar el certamen com una forma de reconeixement i impuls per
als projectes d’orientació.

01BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Destinataris:

Podran presentar-se al certamen professionals individualment (orientadors professionals,
professors, mestres, tutors, pedagogs, psicopedagogs, psicòlegs, etc.) o bé, institucions, centres
educatius i organitzacions,  que hagin desenvolupat o estiguin desenvolupant un projecte
d’orientació acadèmica i/o professional.
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Termini de presentació:

31 de maig de 2009
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Presentació dels originals

Els projectes presentats han de ser experiències originals que s’estiguin realitzant durant el curs
2008/2009 o cursos anteriors i han d’incloure la següent informació:
• Títol del projecte
• Descripció de la proposta i objectius
• Justificació
• Destinataris (edat, tipologia, etc.)
• Recursos utilitzats (humans, materials, etc.)
• Metodologia
• Desenvolupament de l’activitat
• Avaluació
• Conclusions

Els projectes rebuts s’organitzaran en funció de dues categories:
•  Categoria A: Projectes presentats per institucions, organitzacions o centres educatius.
•  Categoria B: Projectes presentats per professionals individualment.
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Com a novetat, aquest any es podran presentar els projectes a tres modalitats i s’entregaran
2 premis per cadascuna d’elles (un per categoria):

• Modalitat 1: Orientació Acadèmica y Professional (projectes transversals)
• Modalitat 2: TIC y orientació
• Modalitat 3: Orientació laboral (projectes específics sobre inserció o reinserció en el mercat

de treball)

S’acaptaran projectes realitzats dins el territori de l’estat espanyol i en qualsevol de les llengües
oficials.

Per participar es necessari enviar un mail a premio@educaweb.com, amb les següents dades:
pseudònim de l’autor/a; nom i cognoms de l’autor/a o dels autors; centre educatiu o institució
al que pertany; direcció postal de contacte, telèfon i e-mail. També és necessari indicar la
modalitat (1/2/3) a la que es concursa i la categoria (A/B) a la que es pertany.

A aquest e-mail s’ha d’adjuntar un document amb el currículum vitae de l’autor o autors i el
projecte en un arxiu *.pdf o *.doc, redactat en lletra verdana 10. El contingut ha de tenir una
extensió màxima de 15 pàgines, incloent imatges o annexes en el cas que n’hi hagi. El document
ha d’incloure el pseudònim de l’autor/a al final de text, sense esmentar el nom real ni la institució
o centre al que pertany

Avaluació:

El jurat avaluarà els projectes en funció d’una sèrie de criteris:
• Contribució a l’orientació acadèmica i/o professional
• Grau d’implicació dels agents que participen directament en l’experiència: alumnat, docents,

tècnics d’inserció, etc.
• Coherència entre la justificació teòrica, els objectius, les activitats, els recursos i la metodologia.
• Claredat y correcció en l’exposició i presentación del projecte.
• Originalitat i innovació en el plantejament de l’orientació acadèmica i professional
• Es valorarà si s’han aconseguit els objectius i la durada, així com la projecció i la continuïtat

prevista per a l’experiència.

La resolució del jurat es produirà durant l’últim trimestre de 2009. L’entrega del premi s’efectuarà
durant l’últim trimestre de 2009.
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Jurado:

El jurat estarà constituït per experts en orientació acadèmica i professional, independents
d’Educaweb.com i provinents de l’àmbit acadèmic, laboral i institucional.

5

Dotació del premi:

La dotació del premi consisteix en la publicació i difusió del projecte i una distinció.
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Contacte:

Laia Mestres
Educaweb.com
premio@educaweb.com
c/ del Clot, 104, planta baja.
Barcelona 08018
Tlf: 93 215 13 65
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La participació a aquest certamen
implica l’acceptació

i l’acompliment de les bases.


