
BASES PREMIS DEL RECONEIXEMENT

 AL MÈRIT EDUCATIU 2016

L’Ajuntament de Parets del Vallès a través de la Regidoria d’Educació, convoca la tercera 
edició dels premis del reconeixement al mèrit educatiu.

Objectius:

1. Donar reconeixement públic al valor de l’esforç i la constància de l’alumnat i professorat
2. Fomentar valors com la superació personal i la responsabilitat
3. Premiar l’obtenció de les millors qualificacions
4. Premiar els treballs de recerca amb millor nota o basats en aspectes relacionats amb la localitat.
5. Reconèixer les bones pràctiques educatives i  les publicacions dels professionals o d’equips 

docents

Temporalitat:

• Periodicitat anual

Requisits:

• Podran optar als premis els alumnes de centres educatius de Parets i alumnes empadronats a 

Parets  que  estudiïn  fóra  del  municipi,  en  el  moment  de  la  publicació  dels  premis, 
independentment del  centre educatiu  on cursin els estudis i  també els mestres dels centres 
educatius del municipi.

• Els candidat/es hauran d’acreditar els mèrits.

Consignació pressupostària:

• Les  dotacions  econòmiques  previstes  en  aquestes  bases  aniran  a  càrrec  de  la  partida 

pressupostària 4534.326.48204 “Premis al Mèrit Educatiu”, dotada inicialment amb 2.400€.

Modalitats i dotació econòmica:

1. A la millor nota:
a) Millor nota de la selectivitat:

a.a) per alumnes de Batxillerat. Dotat amb 300 €
a.b) per alumnes d'FP. Dotat amb 300 €

b) Millor  nota  del  treball  de recerca de Batxillerat  o sobre  un tema d’especial  rellevància  pel 
municipi. En aquesta modalitat l’alumne cedirà una còpia del treball a l’Ajuntament. Dotat amb 
100€.
c) Millor nota de Batxillerat . Dotat amb 250€.
d) Millor nota de grau mitjà dotat amb 200€  i la de grau superior amb 250€.



2. Premi al mèrit docent i escolar:

a) Premi final d'etapa de primària dotat amb 50€, un alumne per centre, i a final d'etapa de l’ESO 
dotat amb 100€, un alumne per centre.
b) Premi al mèrit docent (projecte realitzat o publicació) dotat amb 300€.

En qualsevol cas, es lliurarà un únic premi per persona.

Puntuació:

1. A la millor nota

En el casos de premis vinculats a nota es farà la mitjana de les notes de totes les assignatures del 
curs del sol·licitant. Caldrà presentar la nota mitjana atorgada per l'institut. Els valors seran els 
següents:

• Matrícula d’honor o esment honorífic: 10 punts
• Excel·lent: 9 punts
• Notable: 8 punts
• Aprovat o apte: 6 punts

En cas d'empat en la nota en els treballs de recerca serà el jurat qui decideixi el guanyador tenint 
en compte els valors de l'apartat 2 de la puntuació.

2. Al mèrit docent i escolar

En els altres premis es valorarà conjuntament entre els membres de la comissió. Es tindran en 
compte valors com:
• L’esforç 
• La constància 
• La superació 
• El companyerisme 
• La convivència 
• La resiliència 
• La responsabilitat

Comissió d'avaluació:

Es constituirà  una  comissió  d’avaluació,  la  qual  serà  nomenada  per  resolució  de  l’alcalde  o 
regidor delegat competent en el moment d’aprovació de les bases i la convocatòria. 

Estarà formada per:

• L’alcalde
• El/la regidor/a d’educació
• Un/a director/a d’un dels instituts de Parets del Vallès, serà rotatiu.
• Un/a director/a d’escola d’infantil i primària del Parets del Vallès, serà rotatiu.



• Un/a tècnic/a de l’ajuntament que farà de secretari

Els membres de la comissió podran delegar les seves funcions en una altra persona que els 
substitueixi.
La  comissió  podrà  demanar  als  sol·licitants  els  aclariments  i  la  documentació  que  consideri  
necessaris sobre les propostes presentades.
Presentació de sol·licituds:

1. Al Mèrit per valors: 

La direcció de cada centre docent,  a proposta dels equips docents,  presentarà al  registre de 
l’Ajuntament els candidats que no responguin al  requisit  millor nota però que creguin que cal 
reconèixer.

La direcció del centre farà arribar al servei d’Educació de l’Ajuntament la llista dels candidats i:

- Un annex amb una mínima explicació dels motius.
- Un annex amb les dades de pare/mare/tutor: nom i cognoms, DNI, telèfon de contacte i adreça 
per poder gestionar el premi. 

2. Al Mèrit per nota de: Batxillerat, Selectivitat, Treball de recerca i Cicles Formatius 

L’interessat/da  ha  de  presentar  la  sol·licitud  al  registre  de  l’Ajuntament,  juntament  amb  la 
documentació acreditativa.

Documentació que cal aportar per accedir als premis de batxillerat, treball de recerca, selectivitat i 
cicles formatius:

• DNI o targeta de resident (original i fotocòpia).

• Justificant de les qualificacions obtingudes (original i fotocòpia).

• Certificat d’empadronament.

• Treball de recerca en paper i a través de correu electrònic: educació@parets.cat

3. Reconeixement al Mèrit docent

L’interessat/da  ha  de  presentar  la  sol·licitud  al  registre  de  l’Ajuntament,  juntament  amb  la 
documentació acreditativa.

Documentació que cal aportar per accedir al reconeixement del Mèrit docent

• DNI o targeta de resident (original i fotocòpia).

• Certificat que forma part d’un claustre d’un centre de Parets.

• Treball, publicació o explicació del projecte pedagògic portat a terme, i enviar-lo per correu 

electrònic a la següent adreça: educació@parets.cat.
• En el cas d'alumnes menors d'edat cal presentar fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor 

legal i telèfon de contacte.



El termini  per a la presentació de sol·licituds s'inicia el  dia 19 de setembre i finalitza el  dia 5 
d'octubre de 2016.
Els premis es lliuraran el dia 27 d’octubre de 2016. 

Parets del Vallès, juny de 2016
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