BASES DE LA 9a EDICIÓ DELS PREMIS aFFaC
PRESENTACIÓ
Malgrat el context en què ens trobem, aquest any tornem a reconèixer les accions educatives i
participatives impulsades per les AFA associades de tot Catalunya. Fem visible i posem en valor
les iniciatives presentades per incentivar-les i permetre que serveixin de model per a altres
associacions.
Volem donar a conèixer públicament les pràctiques, activitats i projectes realitzats per les AFA,
ja sigui de manera individual, en col·laboració amb el centre educatiu o amb el treball en xarxa
amb altres entitats, de manera presencial o telemàtica.
Els projectes que optin als premis han de fomentar una educació pública de qualitat, equitativa,
inclusiva, gratuïta, democràtica, intercultural, feminista i ambientalment sostenible.
BASES
1. Objectius
a) Reconèixer les accions educatives i participatives que realitzen les AFA i que
repercuteixen en l’educació pública i la cohesió social
b) Compartir activitats i projectes realitzats per les AFA per tal que serveixin d’exemple per
a la resta d’associacions
2. Categories
Els premis es divideixen en tres categories diferenciades:
a) Premi “Tothom a l’AMPA/AFA”:
Es valoraran de manera especial projectes que fomentin la participació de totes les
famílies del centre educatiu, en favor d’una educació intercultural, inclusiva i
democràtica. Exemples: trobades virtuals de famílies, activitats culturals fetes per
qualsevol via, dinàmiques que facin visible la diversitat de les AFA, plans d’acollida,
iniciatives que projectin l’AFA com entitat dins la localitat.
b) Premi “Transformem la societat”:
Es valoraran projectes que, de manera especial, incideixin a transformar la societat.
Exemples: projectes d’economia social i solidària, que treballin per la igualtat de

gènere, pel col·lectiu LGTBI, que fomentin el feminisme, la sostenibilitat ambiental
i l’educació pública de qualitat, equitativa i inclusiva.
c) Premi “Fem xarxa per la qualitat educativa”:
Es valoraran de manera especial projectes que demostrin que el treball en xarxa ha
repercutit en l’increment de la qualitat educativa. Exemples: projectes de
col·laboració amb entitats de la localitat, activitats que utilitzin el capital cultural de
les famílies per a reforçar el projecte educatiu del centre, dinàmiques impulsades
per a reforçar el vincle dels infants amb el centre educatiu.
3. Requisits generals
a) Podran optar als premis aquells projectes o activitats que hagi liderat qualsevol AFA
associada a l’aFFaC i que estigui al corrent de pagament de la quota en el moment de
formalitzar la sol·licitud.
b) Els projectes a presentar s’han d’haver desenvolupat durant el curs 2019/20, és a dir,
durant el curs anterior.
c) També es podran presentar projectes d’un grup d’AFA amb la condició que l’AFA que ho
presenti sigui sòcia de l’aFFaC.
d) Una mateixa AFA pot presentar projectes en diferents categories sense limitació de
nombre per categoria.
e) Podran tornar a concórrer projectes presentats en anteriors convocatòries sempre i quan
les activitats s’hagin realitzat durant el curs 2019/20, no hagin resultat premiats en
edicions anteriors i s’hagin introduïts canvis substancials.
f) Els projectes presentats no podran entrar en contradicció amb els valors i principis que
defensa i promou l’aFFaC en la defensa de l’educació com un dret fonamental que ha
d’estar garantit en condicions d’igualtat i equitat.
4. Termini i lloc de presentació
a) El termini de presentació de projectes s’inicia a les 00:00 del 21/11/20 i finalitza a les
23:59 del 14/02/2021. Quedaran excloses les candidatures que no s’hagin presentat
dins d’aquest període.
b) Els projectes s’hauran de presentar a través d’un formulari que s’habilitarà amb aquest
objectiu al web dels premis aFFaC a les 00:00h del 21/11/20. Dins d’aquest formulari hi
haurà un espai per adjuntar aquells vídeos, materials, fotografies i altres informacions
que es cregui oportú aportar. Quedaran excloses les candidatures que no s’ajustin al
formulari de presentació.

5. Jurat
El jurat estarà format per:
• 2 membres de la Junta Directiva de l’aFFaC
• 2 persones vinculades al món associatiu i educatiu de reconegut prestigi escollides per
l’aFFaC
• 1 AFA guanyadora en l’edició anterior (2020)
• Actuarà com a secretari/a la persona que designi l’aFFaC, amb veu, però sense vot.
D’entre les persones que formen el jurat es nomenarà un/a president/a. La seva funció serà
exclusivament emetre un vot de qualitat en cas que hi hagi empat entre finalistes.
6. Criteris i procediment de valoració
a) Els projectes presentats passaran per un primer filtre tècnic, format per 3 persones de
la federació, per garantir que la finalitat i el desenvolupament d’aquests projectes
s’ajusta als valors i principis que defensa i promou l’aFFaC.
b) El jurat tindrà en compte, especialment, l’originalitat del projecte, el foment de la
cohesió social, la generació de la transformació social i la perdurabilitat en el temps.
c) Cada membre del jurat puntuarà els 5 projectes per categoria que consideri millors
segons els criteris estipulats per aquestes bases.
d) De la posta en comú de la votació del jurat, sorgiran els 5 projectes finalistes per
categoria, que seran els projectes que hagin obtingut més puntuació.
e) En el cas que es doni un empat de punts, la persona que exerceixi la presidència del
jurat emetrà el seu vot de qualitat.
f) Als 15 projectes finalistes se’ls pot demanar que aportin més informació dels seu
projecte i altres documents acreditatius.
g) L’anunci de les AFA finalistes es farà al web premisaffac.cat el 15/03/21. Les AFA
finalistes passaran a la següent fase de votació popular.
h) Des de 16/03/2021 fins l’11/04/2021 es podrà emetre el vot popular. Els projectes
finalistes de cada una de les modalitats es penjaran de la web i s’habilitarà el sistema
de votació popular. Els projectes que hagin obtingut més vots de cada una de les
modalitats obtindran 3 punts i els segons més votats obtindran 2 punts.
i) El jurat podrà fer mencions especials a projectes i a AFA no seleccionades com a
finalistes i que destaquen per algun aspecte.
j) Amb l’objectiu de donar visibilitat a les moltes idees i projectes que duen a terme les
AFA, totes les experiències finalistes s’afegiran a l’arxiu al web premisaffac.cat.
k) El Jurat pot declarar el premi desert.

Dotació dels premis
La dotació dels premis per a cada una de les categories és:
• 1er premi: un guardó de reconeixement i 500€
• 2on premi: un diploma de reconeixement i 400€
• 3er premi: un diploma de reconeixement i 300€
Els dos finalistes rebran un diploma de reconeixement i 100€. Les mencions especials
del jurat rebran un diploma de reconeixement.
7. Resolució i comunicació dels premis

a) Els projectes guanyadors de cada categoria es determinaran a partir de la suma dels
punts atorgats pel jurat més els punts obtinguts en la votació popular que donarà la
puntuació final. Els tres projectes que hagin obtinguts més punts per cada categoria
seran els guanyadors.
b) En el cas que hi hagi empat en la puntuació final, la persona del jurat designada com a
presidenta emetrà el vot de qualitat.
c) Els projectes guanyadors, finalistes i amb mencions especials, si és el cas, es donaran
a conèixer en el transcurs de l’acte de lliurament de premis que tindrà lloc el 17/04/21.
El lloc i programa s’anunciarà amb suficient antelació al web i als canals de comunicació
i difusió de l’aFFaC.
8. Obligacions
a) Acceptar les bases dels premis i el que determini el Jurat en tot allò que no estava
previst.
b) Garantir l’exactitud de les dades dels projectes presentats.

