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1. Presentació
El diari ARA, amb una clara vocació de contribució social, lidera una nova iniciativa conjuntament amb Obra
Social La Caixa per contribuir a donar impuls a la innovació en l’àmbit educatiu presentant la primera edició
de la Beca Carles Capdevila d’Educació 2018.
Amb l’objectiu de potenciar nous models innovadors i participatius en l’àmbit de l’educació, s’obre una
convocatòria per seleccionar la millor proposta educativa segons els criteris establerts a les bases
reguladores de la beca. El projecte guanyador serà reconegut amb un premi de 20.000 €.
La beca, com el seu nom indica, vol homenatjar i recordar la figura de Carles Capdevila, primer director de
l’ARA, desaparegut prematurament l'1 de juny del 2017. És una iniciativa per donar continuïtat al seu llegat
periodístic i cívic de compromís amb l'educació.
L’objecte d’aquestes bases és regular la participació i concessió de la Beca Carles Capdevila d’Educació
2018 per part del diari ARA i l’Obra Social La Caixa.

2. Entitats impulsores
Diari ARA
L’ARA va néixer el 28 de novembre del 2010 fruit de la iniciativa d’un grup d’emprenedors de l’àmbit
periodístic, amb Carles Capdevila al capdavant, de l’àmbit editorial i de l’àmbit empresarial amb l’objectiu de
convertir-se en el primer diari del segle XXI i contribuir al debat sobre quin ha de ser el futur de la nostra
societat.
L’ARA és un dels primers mitjans del món que ha nascut en ple replantejament del rol dels diaris en l’era
digital i amb plena voluntat d’estar preparat per afrontar els nous reptes tecnològics i del món de la
comunicació.
Aquest 2017 l’ARA ha arribat al seu rècord d’usuaris únics digitals mensuals (5 milions a l’octubre), ha seguit
creixent en subscriptors (45.000) i s’ha consolidat com el segon diari de referència a Catalunya (CEO).

Fundació Bancària La Caixa
La Fundació Bancària La Caixa és el resultat de la transformació de la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, La Caixa, en fundació bancària el 2014, i agrupa en CriteriaCaixa totes les participacions
accionarials del Grup La Caixa, inclosa CaixaBank. Ha heretat el compromís social inherent a La Caixa des
dels seus orígens, el 1904, i gestiona directament tota la seva Obra Social.
L’ambició, la raó de ser de l’Obra Social, es resumeix en el lema del Pla Estratègic 2016 - 2019 de l’entitat:
“Canviem presents, construïm futurs”. Presidida per Isidre Fainé i dirigida per Jaume Giró, la Fundació
Bancària La Caixa ha incrementat el 2018 el pressupost per a l’Obra Social, que se situa en 520 milions
d'euros. Aquesta dotació la posiciona com la primera fundació privada d'Espanya i una de les més
importants del món.
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El desenvolupament de programes socials focalitzats en els grans reptes actuals, com la desocupació, la
lluita contra l'exclusió o l'accés a l'habitatge, segueixen concentrant bona part dels esforços.
La Fundació Bancària ”la Caixa”, conscient del paper fonamental de l'educació, aposta per EduCaixa com a
nou agent transformador del sistema educatiu, amb eines com el portal EduCaixa.com i ajudes per finançar
l'evolució de programes educatius.
EduCaixa és el programa que engloba tota l'oferta educativa de la Fundació Bancària ”la Caixa” (FBLC) i és
la seva principal eina de comunicació amb la comunitat educativa. A través de recursos, activitats i
programes educatius, s'adreça a l'alumnat i professorat d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i
cicles formatius de grau mitjà amb l'objectiu de promoure el desenvolupament competencial de nens i joves.

3. Finalitats i característiques
La Beca Carles Capdevila d’Educació 2018 té una doble finalitat. D’una banda, preservar i recordar la
memòria i el llegat de Carles Capdevila. I de l’altra, impulsar el desenvolupament d’un projecte que
estableixi un mètode o model innovador, que potenciï la participació de l’alumnat, sigui fàcilment replicable i
s’implementi en centres educatius d’escoles bressol, primària, secundària o batxillerat.
La Beca Carles Capdevila d’Educació 2018 tindrà un únic projecte seleccionat.
La proposta seleccionada obtindrà una ajuda econòmica de 20.000 € per desenvolupar el projecte
presentat.
La periodicitat de la Beca Carles Capdevila d’Educació és biennal, iniciant-se la primera edició l’any 2018.

4. Requisits de les persones sol·licitants
Les candidatures les poden presentar entitats de mestres, pedagogs, educadors socials o psicòlegs
de centres educatius d’escola bressol, primària, secundària o batxillerat. Queden exclosos centres
universitaris i escoles de negocis.
Els participants hauran d’acreditar experiència en l’àmbit de la docència.
Els participants hauran de ser persona jurídica.
Cada entitat sol·licitant només pot presentar un projecte a aquesta convocatòria.
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5. Requisits dels projectes
Els projectes presentats a la convocatòria Beca Carles Capdevila d’Educació 2018 han de complir els
requisits següents:
Desenvolupar-se en un centre educatiu d’escola bressol, de primària, de secundària o de batxillerat.
Queden expressament exclosos els projectes que es desenvolupin en centres universitaris i escoles
de negocis.
Dur-se a terme íntegrament durant el curs escolar 2018-2019.
Desenvolupar-se en els àmbits territorials de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears.
Incorporar aspectes innovadors.
Incloure una dinàmica activa i bilateral professorat - alumnat.
Ser liderats per les persones sol·licitants.
Incorporar una metodologia replicable i/o escalable per afavorir la seva reproducció i transferència.
Incorporar un mètode o model per millorar la capacitat formativa i participativa de l’alumnat.
Ser propostes inèdites. Les propostes que es presentin a aquesta beca no poden haver estat pre
miades anteriorment en cap altra convocatòria.
Tingueu en compte que la proposta que resulti premiada en aquesta beca no podrà presentar-se
posteriorment a cap altre premi o convocatòria durant l’any escolar (2018-2019).

6. Presentació de les sol·licituds
Totes les persones participants hauran de presentar la seva proposta mitjançant el procediment de
presentació de sol·licituds que s’exposa a continuació:
Registre de la persona sol·licitant a https://becacarlescapdevila.cat/
Validació del registre per part de l’organització. Un cop validat el registre, rebreu un correu electrònic
confirmant que el registre s’ha completat correctament.
Descàrrega del formulari de sol·licitud des de la mateixa pàgina web.
Complementació del formulari de sol·licitud. Tingueu en compte que el format de presentació del
formulari ha de ser PDF.
Càrrega del formulari de sol·licitud a la mateixa pàgina web. Tingueu en compte que el formulari es
podrà adjuntar un sol cop i, un cop adjuntat, no serà possible modificar-lo o tornar-lo a carregar. En
aquest sentit, només s’acceptarà el primer formulari rebut. Assegureu-vos d’adjuntar correctament
el formulari.
El termini de presentació de les propostes comença el 5 de març i finalitza el 30 d’abril del 2018. Les
sol·licituds presentades fora d’aquest termini no s’acceptaran ni seran valorades.
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7. Criteris de valoració de les sol·licituds
Un cop acabat el termini de presentació de les sol·licituds, s’avaluaran totes les propostes que s’hagin rebut
correctament.
L’objectiu del procés és determinar el grau d’adequació de les propostes a les característiques, els objectius,
les finalitats, els requisits i les prioritats de la Beca Carles Capdevila d’Educació 2018.
En concret, en el procés de valoració es tindran en compte els següents criteris:
Criteri
Innovació

Definició
En relació a la innovació de les propostes, es valorarà:
Incorporar metodologies innovadores:

Puntuació màxima
3

· Aportar millores en relació amb altres iniciatives existents en el
mateix àmbit temàtic i explicar-ne els factors diferencials
· Presentar característiques diferencials respecte altres propostes ja
existents en el territori
· Aportar solucions a una nova realitat o necessitat detectada
Replicabilitat

En relació a la replicabilitat i l’escalabilitat de les propostes, es
valorarà:
· Facilitar-ne la implementació en un centre educatiu durant un curs

3

acadèmic
· Presentar un pla de treball coherent i ben estructurat incorporant
especialment:
- Metodologia adequada al conjunt de la proposta
- Objectius correctament definits
- Pla d’execució ben estructurat en el qual s’incorporin resultats i/o fites
temporals de control
Sostenibilitat

En relació a la sostenibilitat de les propostes, i tenint en compte que
l’objectiu de la beca és facilitar la posada en marxa de la proposta, es
valorarà:
· Disposar d’aliances amb altres agents del territori que facilitin el

2

manteniment de la proposta
· Disposar de vies de finançament pròpies i alienes per a la continuïtat
del projecte
· Generar impactes positius a mitjà i/o llarg termini
Cocreació

En relació a la cocreació professorat-alumnat, es valorarà:

2

· Incorporar un procés de creació de caràcter bidireccional entre el
professorat i l’alumnat, facilitant la seva integració a nivell curricular
· Facilitar el rol actiu de tots els agents de la comunitat educativa
· Potenciar la capacitat de decisió i participació activa de l’alumnat en
les diferents fases

Total

10
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8. Procés de selecció i resolució
Les propostes presentades seran valorades per part d’un jurat format per:
Ignasi Aragay, director adjunt de l’ARA
Xavier Bertolín, representant de Fundació Bancària La Caixa
Mònica Nadal, directora de recerca de la Fundació Bofill
Mireia Martínez, directora de l’IES Jaume Balmes
Eduard Vallory, director d’Escola Nova 21
David Bueno, professor i investigador de genètica de la Universitat de Barcelona
Caterina Calsamiglia, doctora en economia per Yale, investigadora al CEMFI i associada a la
Barcelona GSE
Genís Roca, expert en internet
Oriol Canals, que actuarà com a secretari del jurat, en nom del diari ARA
D’entre totes les propostes rebudes, el jurat seleccionarà els finalistes en el període comprès entre l’1 i el 31
de maig del 2018.
Durant el mes de juny del 2018 es donarà a conèixer el projecte guanyador.
L’entrega de la beca es durà a terme en un acte al CosmoCaixa.
El Comitè Organitzador serà l’encarregat de determinar les condicions, els requisits i els requeriments
d’execució i seguiment del projecte, que s’inclouran en l’acord d’acceptació de la beca que signaran la o les
persones sol·licitants del projecte premiat.
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9. Interpretació i aplicació de les bases
El Comitè Organitzador, format per membres del diari ARA i de la Fundació Bancària La Caixa, es reserva el
dret a:
Prendre les decisions que consideri convenients en la seva condició d’últim responsable del bon
desenvolupament de la convocatòria.
Aplicar qualsevol canvi en aquestes bases que ajudi a millorar la consecució dels objectius del
programa.
Sol·licitar informació i/o documentació addicional a qualsevol de les persones sol·licitants en
qualsevol de les fases prèvies o posteriors a la resolució de la convocatòria.
Modificar, ampliar, reduir, suspendre o cancel·lar la convocatòria sense avís previ per qualsevol raó
no imputable a l’organització, especialment per causa de força major.
Anul·lar o cancel·lar la totalitat o part del concurs en cas de detectar frau o incompliment de les
seves normes. En aquest cas, es reserva el dret de no concedir la beca als participants fraudulents.
Una acció fraudulenta desqualificarà immediatament la persona que la cometi i el seu equip.
Decidir sobre els casos imprevistos que es poden presentar i que no s’hagin previst en aquestes
bases.
Ser el responsable únic i final de la interpretació d’aquestes bases. En aquest sentit, les seves
decisions i resolucions seran inapel·lables en tots els casos.

Per a consultes podeu contactar amb l’ARA a:
beques@ara.cat
93 202 95 95

