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CONVOCATÒRIA DEL I PREMI DOCENT DE L’ANY A 
CATALUNYA 

 
La Fundació Jordi Sierra i Fabra convoca el I Premi Docent de l’Any a 

Catalunya, amb la finalitat d’honorar un mestre o professor o una mestra o 
professora d’un centre educatiu de Catalunya que, per la seva tasca docent, s’hagi 
fet mereixedor/a de l’agraïment i el reconeixement populars, ja sigui al seu centre 
o la localitat on hagi impartit classes. Aquesta convocatòria, realitzada amb la 
col·laboració d’Editorial Cruïlla, es regirà pel que es disposa en les següents 

 
 
 

BASES 
 
1.- PARTICIPANTS: 
Podran optar al Premi els docents de qualsevol etapa educativa de 

l’ensenyament reglat no universitari, tant si estan en actiu o jubilats, que, pels 
mèrits en l’exercici de la seva tasca docent en l’àmbit territorial de Catalunya, 
hagin deixat empremta en la memòria col·lectiva d’alumnes o persones properes al 
seu centre o localitat.  Quedaran excloses d’aquesta convocatòria les persones que 
hagin finat amb anterioritat a la presentació de la corresponent candidatura. 

 
2.- CANDIDATURES: 
Estaran legitimats per presentar candidatures al Premi qualsevol col·lectiu 

o entitat de qualsevol naturalesa establerts a Cataluña i que tinguin relació amb 
l’aspirant (per exemple un centre docent, biblioteca, escola, fundació, etc., o un 
col·lectiu de professors, alumnes, tutors, familiars d’alumnes, etc.) 

  
Les candidatures hauran d’incloure la documentació següent: 

 
• Carta de presentació de la candidatura, degudament signada pel col·lectiu o 

entitat que se’n faci responsable; 
• Carta del candidat o candidata al Premi, acceptant la seva candidatura en els 

termes establerts en aquestes bases; 
• Currículum del docent candidat al Premi; 
• Descripció de mèrits pels quals el candidat o candidata mereix el guardó; 
• Documents de suport i justificatius dels mèrits descrits (cartes o testimonis de 

col·legues, alumnes o exalumnes, etc.) i de la repercussió social de la tasca del 
candidat o candidata com a docent, els quals seran un dels principals elements 
de valoració per al jurat; 
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i s’hauran d’enviar per correu postal, indicant clarament al sobre “Per al I 
Premi Docent de l’any a Catalunya”, a: 
 

Centre Cultural de la Fundació Jordi Sierra i Fabra 
c/ Carreras i Candi, 80 (Plaça de la Olivereta) 
08028 Barcelona 

 
La persona, grup de persones o entitat que presenti una candidatura serà el 

responsable únic i exclusiu de totes les autoritzacions i permisos relatius a la 
documentació inclosa en la candidatura (drets de propietat intel·lectual, d’imatge o 
altres) que siguin necessaris per a la celebració i promoció del Premi en els termes 
establerts en aquestes bases.  

 
3.- TERMINI: 
El termini d’admissió de candidatures s’obrirà amb la publicació d’aquestes 

bases a la web del Premi (indicada en la base 8) i es tancarà el 23 d’abril de 2016. 
Si la candidatura arriba després d’aquesta data, però el mata-segells és anterior o 
del mateix dia, serà acceptada. 

 
No es mantindrà correspondència amb els concursants ni es facilitarà cap 

informació relativa al seguiment del Premi fins a l’emissió del veredicte. 
 

4.- JURAT I VEREDICTE: 
El jurat estarà format per una persona representant de la Fundació Jordi 

Sierra i Fabra, una altra d’Editorial Cruïlla i un especialista en educació. La 
composició del jurat no es farà pública fins al mateix dia de la concessió del Premi.  
 
El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic abans de la fi del curs 
escolar 2015/2016, el mes de juny de 2016. No obstant això, la Fundació Jordi 
Sierra i Fabra es reserva el dret de modificar aquesta data a la seva conveniència. 
El veredicte es publicarà a la web del Premi i es comunicarà personalment tant a 
qui hagi presentat la candidatura com a l’agraciat.  
 

El Premi, que podrà ser declarat desert, s’atorgarà al docent que, per 
unanimitat o, en el seu defecte, per la majoria de vots del jurat, se’l consideri 
mereixedor de rebre’l. A aquest efecte, es valorarà especialment la repercussió 
social i el suport a la candidatura, per la qual cosa, com més suports i testimonis 
d’adhesió s’aportin, més arguments al seu favor tindrà per a ser premiada.  
 
El jurat estarà facultat per resoldre qualsevol qüestió de la seva competència que 
no hagués quedat establerta de manera explícita en aquestes bases.  
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5.- PREMI: 
S’estableix un únic Premi, indivisible, format per: 
 

• Per al mestre/a o professor/a premiat, un diploma acreditatiu 
expedit per la Fundació Jordi Sierra i Fabra. 

• Per a l’últim centre escolar en el qual el guanyador imparteixi o hagi 
impartit les classes, una biblioteca bàsica formada per un exemplar 
de cadascun dels llibres de Jordi Sierra i Fabra publicats a Editorial 
Cruïlla (*). 
 

 
El Premi no es podrà bescanviar pel seu valor en metàl·lic i, si s’escau, estarà 

subjecte a retenció o ingrés a compte segons com pertoqui de conformitat amb el 
que es prevegi sobre aquesta qüestió en la legislació vigent sobre l'Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques i l'Impost de Societats.  
 

El Premi serà lliurat a començaments de curs 2016-2017, en el mes de octubre, 
en un acte organitzat per la Fundació Jordi Sierra i Fabra. 
 

6.- PROMOCIÓ I IMATGE: 
L’acceptació del premi suposa la concessió a la Fundació Jordi Sierra i 

Fabra i a Editorial Cruïlla d’una autorització per reproduir i difondre amb 
finalitats publicitàries i de difusió d’aquesta iniciativa, per qualsevol mitjà i en 
qualsevol format, tant el nom, la imatge i els mèrits del premiat com la 
documentació presentada per avaluar la seva candidatura. A més, el guanyador 
accepta participar en els actes de presentació i promoció del Premi que es 
considerin oportuns.  
 

7.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: 
Pel fet de participar, els concursants accepten expressament que les seves 

dades siguin incorporades en un fitxer del qual és responsable la Fundació Jordi 
Sierra i Fabra, que adoptarà les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i 
la confidencialitat, utilitzant-lo únicament i exclusiva per a la gestió d’aquest 
Premi. Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, 
dirigint-se per escrit a la Fundació Jordi Sierra i Fabra, a l’adreça indicada en la 
base 2. 
 

8-PROTOCOL·LITZACIÓ: 
Aquestes bases es troben dipositades davant la Notaría Sauca-Troncoso (c/ 

Mártires, 25, 1º Dta. i Local Esq. – 28660 Boadilla del Monte), i s’hi pot accedir tant 
a través de les pàgines web del Premi ([www.e-cruilla.cat/primerpremimestre i 
http://fundaciosierraifabra.org/])  com de l'arxiu ÁBACO de (www.notariado.org). 
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(*) Biblioteca Jordi Sierra i Fabra Editorial Cruïlla 

1. La veritable història del caganer 
Col·lecció El Vaixell de Vapor, sèrie Blanca. Núm. 95 
ISBN: 9788466137324 
http://www.cruilla.cat/cataleg/literatura/la-veritable-historia-del-caganer 

2. El detectiu 
Col·lecció El Vaixell de Vapor, sèrie Blanca. Núm. 83 
ISBN: 9788466130417 
http://www.cruilla.cat/cataleg/literatura/el-detectiu 

3. La biblioteca dels llibres buits 
Col·lecció El Vaixell de Vapor sèrie Taronja. Núm. 127 
ISBN: 9788466104456 
http://www.cruilla.cat/cataleg/literatura/la-biblioteca-dels-llibres-buits 

4. Història d’un segon 
Col·lecció El Vaixell de Vapor, sèrie Vermella. Núm. 158 
ISBN: 9788466127189 
http://www.cruilla.cat/cataleg/literatura/historia-dun-segon 

5. El CD diabòlic 
Col·lecció El Vaixell de Vapor, sèrie Vermella. Núm. 130 
ISBN: 9788466110334 
http://www.cruilla.cat/cataleg/literatura/el-cd-diabolic 

6. Els homes de les cadires 
Col·lecció El Vaixell de Vapor, sèrie Vermella. Núm. 100 
ISBN: 9788466100755 
http://www.cruilla.cat/cataleg/literatura/els-homes-de-les-cadires 

7. Temps de gebre 
Col·lecció El Vaixell de Vapor, sèrie Vermella. Núm. 31 
ISBN: 9788476294598 
http://www.cruilla.cat/cataleg/literatura/temps-de-gebre 

8. El cor de jade 
9788466132121 
http://www.cruilla.cat/cataleg/literatura/el-cor-de-jade 

9. Anatomia d’un incident aïllat 
Col·lecció Gran Angular. Núm. 158 
ISBN: 9788466123303 
http://www.cruilla.cat/cataleg/literatura/anatomia-dun-incident-aillat 
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10. Fora de joc 
Col·lecció Gran Angular. Núm. 139 
ISBN: 9788466111584 
http://www.cruilla.cat/cataleg/literatura/fora-de-joc 

11. Frontera 
Col·lecció Gran Angular. Número 132 
ISBN: 9788466107457 
http://www.cruilla.cat/cataleg/literatura/frontera 

12. Víctor Jara 
Col·lecció Gran Angular. Núm. 103 
ISBN: 9788482867489 
http://www.cruilla.cat/cataleg/literatura/victor-jara 

13. Sense retorn 
Col·lecció Gran Angular Alerta Roja. Núm. 34 
ISBN: 9788466114042 
http://www.cruilla.cat/cataleg/literatura/sense-retorn 

14. Ràbia 
Col·lecció Gran Angular Alerta Roja. Núm. 23 
ISBN: 9788482869711 
http://www.cruilla.cat/cataleg/literatura/rabia 

15. Camps de maduixes 
Col·lecció Gran Angular Alerta Roja. Núm. 14 
ISBN: 9788482863023 
http://www.cruilla.cat/cataleg/literatura/camps-de-maduixes 

16. L’estel del matí 
Col·lecció Gran Angular Alerta Roja. Núm. 6 
ISBN: 9788482860312 
http://www.cruilla.cat/cataleg/literatura/lestel-del-mati 

 


