Bases per a participar en el premi
2019
PRIMERA.- OBJECTE I FINALITAT
1.

L’objecte de les presents bases és regular la participació en el Premi Repte Emprèn 2019 dels
centres educatius d’Espanya i Portugal, així com la seva concessió per part de l’Obra Social ”la
Caixa” i altres entitats del territori, en el marc del programa Joves Emprenedors d’EduCaixa.

2.

La finalitat d’aquest Premi és:

• Promoure el desenvolupament de la competència emprenedora entre l’alumnat.
• Visibilitzar l’educació emprenedora com un mètode per a fomentar el desenvolupament del
conjunt de competències de l’alumnat.

• Premiar els equips amb els millors projectes emprenedors desenvolupats a partir de la
metodologia proposada als recursos educatius del programa durant el curs escolar 20182019, disponibles en aquest enllaç: https://www.educaixa.com/ca/kitcaixa-jovenesemprendedores-online.

• Col·laborar amb altres empreses i entitats per a estendre l’educació emprenedora, les
vocacions i l’esperit emprenedor entre l’alumnat.

SEGONA.- REQUISITS DELS EQUIPS PARTICIPANTS
1.

Poden participar en aquest Premi tots aquells equips d’alumnes que cursen 3r o 4t d’ESO,
Batxillerat, CFGM, FPB o PFI i estiguin inscrits al programa Joves Emprenedors en el curs
2018-2019 a través del web www.educaixa.com.

2.

Els equips s’han de composar per un mínim de 4 i un màxim de 6 membres.

3.

Cada equip ha d’estar tutoritzat per un/a professor/a del centre educatiu al qual estiguin
inscrits els alumnes.

4.

Cada centre educatiu pot presentar tants projectes com equips hagi creat. Cada equip pot
presentar un únic projecte i l’alumnat pot participar amb un únic equip.
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5.

En el cas de que un/a alumne/a inscrit/a a la convocatòria canviï de centre educatiu durant el
curs, deixarà de tenir l’opció de gaudir dels premis (Campus i Viatge). La resta de membres del
mateix equip sí que podran continuar optant al premi.

TERCERA.- REQUISITS DELS PROJECTES
1.

Els projectes s’han de desenvolupar seguint la metodologia exposada als recursos educatius
del programa Joves Emprenedors.

2.

Per desenvolupar els seus projectes, els centres inscrits poden rebre suport pedagògic d’un
EmprendeCoach (emprendecoach@lavola.com) i participar al grup del Facebook “Jóvenes
Emprendedor@s – Profes”.

QUARTA.- INCOMPATIBILITATS
1.

Els projectes presentats a la convocatòria del Premi Repte Emprèn no poden haver estat
guanyadors d’altres concursos o premis abans de la resolució de la convocatòria Repte Emprèn
2019 ni durant el procés del Campus i del Viatge a Silicon Valley.. No obstant això, queden
lliures d’aquest compromís si no són seleccionats ni per al Campus Repte Emprèn ni per al
Viatge formatiu a Silicon Valley.

CINQUENA.- CATEGORIES DE PARTICIPACIÓ
1.

S’estableixen 3 categories de participació. Els estudiants competiran amb els equips de la seva
categoria. Les categories són les següents:
• Categoria A: dirigida a estudiants de 3r i 4t d’ESO, FPB i PFI.
• Categoria B: dirigida a estudiants de 1r de Batxillerat i CFGM.
• Categoria C: dirigida a estudiants de 2n de Batxillerat.

2.

En el cas d’haver-hi un equip integrat per estudiants de nivells educatius diferents, i per tant de
categories diferents, s’haurà d’inscriure a la categoria de l’estudiant de la categoria superior.

3.

Tots els equips, independentment de la categoria a la qual s’inscriguin i excepte que
s’especifiqui el contrari en algun punt de les presents bases, han de respectar i seguir totes les
normes recollides en aquest document.

SISENA.- PRESENTACIÓ DE PROJECTES
1.

Els tutors dels projectes s’hauran d’acreditar a la plataforma de convocatòries de l’Obra Social
”la Caixa” (https://www.convocatoriaslacaixa.org) per poder presentar els projectes.
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2.

La
presentació
dels
projectes
es
farà
a
través
de
la
plataforma
https://obrasociallacaixa.org/ca/convocatorias, que s’activarà a partir de gener de 2019.

3.

Per a la presentació del projecte serà necessari descriure el producte o servei creat seguint els
camps que s’estableixen a la Fitxa NABCH, del recurs educatiu del programa Joves
Emprenedors, sempre complint amb la limitació de caràcters establerta a la plataforma de
convocatòries.

4.

També es podrà presentar, de manera opcional, un document complementari (com a
document adjunt o enllaç obert) que ajudi a comprendre el projecte amb més exactitud, així
com el prototip del projecte i una imatge de l’equip

5.

La data límit de presentació dels projectes és el divendres 15 de març de 2019. No s’acceptarà
cap projecte després d’aquest dia.

SETENA.- CRITERIS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES
1.

Un cop finalitzat el termini de presentació dels projectes, tots els treballs enviats seran avaluats
per tal de determinar-ne la qualitat tenint en compte els següents criteris de valoració:

CRITERI

DEFINICIÓ

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

Pertinença

Un projecte és pertinent quan resol o millora un problema o una
necessitat existent; és a dir, quan els seus objectius s’adeqüen a les
necessitats del context.
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Sostenibilitat
econòmica, social i
mediambiental

Una iniciativa serà sostenible si els seus objectius i impactes positius
poden perdurar en el temps. Per aconseguir-ho, ha de ser viable a
nivell financer, generar beneficis per a la societat i respectar i protegir
el medi ambient.
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Originalitat

Una proposta es considera original quan resol un problema de
manera innovadora, d’una forma nova.
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Claredat i precisió

Es valorarà la claredat i precisió dels materials presentats.
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TOTAL

20

VUITENA.- DESCRIPCIÓ DEL PREMI
1. El Repte Emprèn 2019 ofereix a les persones inscrites al programa Joves Emprenedors en el
curs 2018-2019 i en aquest certamen l’oportunitat de gaudir de dos premis: un campus i un
viatge formatiu (en cap cas activitats d’oci), on les persones premiades hauran de participar
activament en totes les accions proposades per l’organització.
2.

L’accés al segon premi (Viatge formatiu) només serà possible a través de la participació en el
primer (Campus Repte Emprèn), a excepció dels equips de la Categoria C, la participació dels
quals en el Campus serà opcional (vegeu més detalls a la base desena).
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3.

Campus Repte Emprèn 2019: consisteix en la participació en unes jornades de formació i uns
tallers sobre emprenedoria per a alumnat i professorat.
3.1 35 equips tindran l’oportunitat de participar en el Campus Repte Emprèn (vegeu els criteris
de selecció i categories a la base desena).
3.2 Els equips hauran d’anar acompanyats d’un/a professor/a del centre educatiu, el/la qual,
tret d’algunes excepcions i sempre que el Comitè Organitzador ho permeti, serà el/la
tutor/a del projecte presentat.
3.3 El Campus es celebrarà del 8 a l’11 de maig de 2019.
3.4 El premi inclou els bitllets de transport (anada i tornada) des de l’estació o aeroport més
proper a la ciutat d’origen fins al lloc de celebració del Campus, així com les despeses
d’allotjament i manutenció des del 8 de maig fins al migdia del dia 11 de maig de 2019.
3.5 En ser una activitat escolar en període escolar, les assegurances de viatge i estada
(mèdiques i de responsabilitat civil) estaran cobertes pel centre educatiu.
3.6 El premi no inclou ni bossa de viatge ni les despeses pròpies de cada premiat/ada.

4.

Viatge formatiu a Silicon Valley (San Francisco, EUA): estada formativa de 10 dies a
l’ecosistema tecnoempresarial de Silicon Valley, a la badia de San Francisco (Califòrnia). Els
participants visitaran les empreses tecnològiques mundialment més rellevants, coneixeran
algunes de les iniciatives més innovadores del món i treballaran per oferir una solució als reptes
proposats pels partners del Premi.
4.1 5 equips es desplaçaran a Silicon Valley (vegeu més detalls a la base desena).
4.2 Tots els equips premiats hauran d’anar acompanyats d’un/a professor/a del centre
educatiu, el/la qual, tret d’algunes excepcions i sempre que el Comitè Organitzador ho
permeti, serà el/la tutor/a del projecte presentat.
4.3 El viatge se realitzarà del 27 de juny al 6 de juliol de 2019.
4.4 El premi inclou els bitllets de transport d’anada i tornada des de la ciutat d’origen fins a
San Francisco, així com les despeses d’allotjament i manutenció i totes les activitats
incloses en el programa del viatge.
4.5 Les assegurances de viatge i estada (mèdiques i de responsabilitat civil) aniran a càrrec de
la Fundació Bancària “la Caixa”.
4.6 El premi no inclou ni bossa de viatge ni les despeses pròpies de cada premiat/ada.
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NOVENA.- SELECCIÓ DELS PREMIATS I RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
La selecció dels premiats es portarà a terme en dues fases:
1. Selecció dels participants del Campus Repte Emprèn
1.1 Un jurat nacional seleccionarà els 35 equips d’Espanya i Portugal amb els millors projectes
presentats a la convocatòria, seguint els criteris de valoració establerts a la base setena. El
volum d’equips seleccionats a cada categoria serà proporcional al nombre d’inscripcions
rebudes en cada una d’elles (p. e.: si del total d’inscripcions el 60 % son de la Categoria A,
el 60 % d’equips seleccionats seran d’aquesta categoria).
1.2 La data límit de comunicació dels premiats serà el 12 d’abril de 2019.
1.3 La resolució es publicarà al web http://repteempren.educaixa.com/ i l’Oficina Tècnica
del programa contactarà directament amb els equips guanyadors a través de les dades
de contacte facilitades en el procés d’inscripció.
2.

Resolució dels guanyadors del Viatge formatiu a Silicon Valley (San Francisco, EUA)
2.1 Un jurat format per experts en emprenedoria i per membres del Comitè Organitzador
valorarà i seleccionarà els 5 millors projectes entre tots els equips que participin en el
Campus Repte Emprèn, atenent al mateix criteri de proporcionalitat exposat en l’apartat
1.1 anterior.
2.2 Els equips de les categories A i B seran avaluats a partir de les presentacions del projecte
que faran durant el Campus Repte Emprèn presencialment davant del Jurat. Els equips de
la Categoria C que assisteixin al Campus seran avaluats de la mateixa manera.
2.3 Els equips de la Categoria C que optin per no assistir al Campus seran avaluats pel mateix
Jurat a partir de la presentació del projecte que enviïn en format audiovisual a l’Oficina
Tècnica kitcaixajovesemprenedors@lavola.com. Aquesta presentació ha de seguir la
metodologia de l’Elevator Pitch que es detalla en el Mòdul 6 del programa Joves
Emprenedors i no superar els 3 minuts de durada. La data límit per enviar la presentació es
el dia anterior a l’inici del Campus (7 de maig de 2019).
2.4 La data límit de comunicació dels premiats serà el 30 de maig de 2019.
2.5 La resolució es publicarà al web http://repteempren.educaixa.com i l’Oficina Tècnica del
programa contactarà directament amb els equips guanyadors a través de les dades de
contacte facilitades al Formulari d’inscripció.
2.6 Els premis poden ser declarats deserts si així ho estima el Jurat.
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DESENA.- COMPROMISOS DELS PARTICIPANTS I ELS GUANYADORS
1.

Els participants donen el seu consentiment exprés i autorització a la Fundació Bancària “la
Caixa” en relació amb les seves dades personals perquè les pugui tractar i incorporar als seus
fitxers amb la finalitat de gestionar la relació que mantinguin i per remetre’ls informació sobre
els programes, activitats i/o serveis que ofereix la Fundació Bancària ”la Caixa”.

2.

Els participants podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves
dades enviant un missatge de correu electrònic a info@fundaciolacaixa.org.

3.

Els participants cedeixen de manera no exclusiva a la Fundació Bancària “la Caixa” tots els drets
d’explotació sobre el projecte emprenedor que li permetin gestionar la seva participació amb
l’amplitud necessària segons els usos de divulgació plantejats en la comunicació d’aquest
concurs.

4.

Els autors dels projectes guanyadors responen davant la Fundació Bancària “la Caixa” de
l’exercici pacífic dels drets de propietat intel·lectual i, a aquests efectes, exoneren la Fundació
Bancària “la Caixa” de qualsevol responsabilitat derivada del no compliment o compliment
defectuós d’aquestes bases i garanties.

5.

Els equips i tutors assumeixen la responsabilitat completa dels projectes guanyadors que hagin
presentat al concurs.

6.

Els guanyadors (tant l’alumnat com el seu professorat) han de participar en els esdeveniments
mencionats per a la promoció i comunicació del Premi (acte d’entrega dels premis el maig de
2019 i acte de tancament el setembre de 2019), facilitant l’atenció a les peticions dels mitjans
de comunicació que poguessin sorgir entre l’anunci dels guanyadors i l’acte de tancament.

7.

Amb l’objectiu de que la Fundación Bancària “la Caixa” pugui fer la màxima difusió de la
concessió dels premis, els guanyadors (alumnat i professorat) donen la seva autorització de
manera gratuïta perquè en qualsevol activitat en què intervinguin relacionada amb la concessió
del premi siguin fotografiats i les fotografies passin a formar part del fons documental de la
Fundació Bancària “la Caixa”, podent ser utilitzades per aquesta entitat en relació amb la
difusió de les seves activitats.

8.

Els participant cedeixen l’ús dels materials del projecte emprenedor per a la comunicació tant
interna com externa.

9.

Els participants es comprometen a facilitar la documentació necessària (passaport, dades,
autoritzacions, etc.) per al bon desenvolupament de les activitats (Campus i Viatge formatiu).

10. Els professors dels equips seleccionats, tant per al Campus como per al Viatge, es
comprometen a realitzar activitats formatives -amb o sense els seus alumnes- en els períodes
dels premis. I en el cas de ser seleccionats per al Viatge, a formar part d’un equip (equip de
professors) per treballar i explorar un repte, un desafiament d’un partner, per presentar-lo
posteriorment el setembre de 2019.
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ONZENA.- ORGANITZACIÓ
1.

El Comitè Organitzador, format per membres de la Fundació Bancària “la Caixa”, serà l’últim
responsable del bon desenvolupament de la convocatòria.

2.

L’Oficina Tècnica ofereix suport en el procés de participació al Repte Emprèn a través dels
següents canals de comunicació:
• grup de Facebook: Jóvenes Emprendedor@s – Profes
• c. e.: kitcaixajovesemprenedors@lavola.com
• tel.: 902 70 20 36

3.

Hi haurà altres proveïdors que participaran en l’organització del programa, tant en el Campus
Repte Emprèn com en el Viatge formatiu a Silicon Valley.

4.

El Comitè Organitzador es reserva el dret d’aplicar qualsevol canvi en aquestes bases que ajudi
a millorar la consecució dels objectius del present programa.

5.

El Comitè Organitzador del concurs es reserva el dret de modificar, ampliar, reduir, suspendre o
cancel·lar el concurs sense previ avís per qualsevol raó no imputable a l’organització,
especialment per causa de força major.

6.

El Comitè Organitzador del concurs es reserva el dret d’anul·lar o cancel·lar la totalitat o part
del concurs en cas de detectar el frau o incompliment de les normes. En aquest cas, es reserva
el dret de no donar un premi a qualsevol participant fraudulent. Una acció fraudulenta
desqualifica immediatament a la persona que la cometi i el seu equip.

7.

El Comitè Organitzador decidirà sobre els casos imprevistos que es puguin presentar i no
s’hagin recollit en aquestes bases.

DOTZENA.- CALENDARI (resum de la convocatòria)
El calendari d’aquesta convocatòria s’ajustarà als terminis següents:
1.

Publicació de les bases del Premi Repte Emprèn: 26 de novembre de 2018

2.

Enviament de projectes: data límit 15 de març de 2019

3.

Comunicació dels equips seleccionats per al Campus Repte Emprèn: data límit 12 d’abril de
2019

4.

Enviament de les presentacions audiovisuals dels projectes per part dels equips de la Categoria
C que no participen en el Campus: data límit 7 de maig de 2019

5.

Celebració del Campus Repte Emprèn: del 8 a l’11 de maig de 2019
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6.

Acte d’entrega del Premi Repte Emprèn als guanyadors: 30 de maig de 2019

7.

Viatge formatiu a Silicon Valley: del 27 de juny al 6 de juliol de 2019

8.

Acte de clausura del Premi Repte Emprèn-te: setembre de 2019
*Aquestes dates podrien variar.

TRETZENA.- DISPOSICIONS FINALS
1.

El Comitè Organitzador serà qui determini i comuniqui qualsevol canvi o excepció que afecti les
presents bases.

2.

Aquestes bases s’aplicaran a partir de la data en què es publiquin.

3.

La participació en el concurs implica el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.

4.

La resolució del concurs serà irrevocable.

Barcelona, 26 de novembre de 2018

Per a consultes podeu contactar amb l’Oficina Tècnica del programa
Joves Emprenedors:
• kitcaixajovesemprenedors@lavola.com
• 902 70 20 36
• Grup de Facebook Joves Emprenedor@s – Profes
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