Concurs d'idees
"Extraescolars Sostenibles i ODS"

Projecte executat per MUSOL Gràcies al suport financer de la Generalitat Valenciana

La Fundació MUSOL gràcies al suport financer de la Generalitat Valenciana
convoca el concurs d'idees “Extraescolars sostenibles i ODS" dirigit a tots els centres
docents d'educació primària de la Comunitat Valenciana”.
El concurs s'integra en les activitats del projecte “Extraescolares sostenibles e innovadoras:
la integración de la agenda 2030 de desarrollo sostenible en las actividades extraescolares y el
derecho humano a la educación en la Comunitat Valenciana” que s'està executant gràcies al
suport financer de la Generalitat Valenciana, aquest projecte al seu torn s'emmarca
en el programa “Extraescolars Sostenibles” de la Fundació que des de 2014 treballa en
centres escolars de diferents comunitats autònomes perseguint integrar l'Agenda 2030

per al desenvolupament sostenible en les activitats extraescolars dels centres
educatius.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

En el marc del projecte que s'executa a la Comunitat Valenciana, s'han realitzat en una
selecció de centres escolars de primària, activitats com a exposicions fotogràfiques sobre els
països en vies de desenvolupament, sessions formatives dirigides al personal docent i diverses
experiències pilot d'integració dels objectius de desenvolupament sostenible, en les quals
s'han integrat durant tot el curs escolar els continguts dels objectius de desenvolupament
sostenible en les activitats extraescolars que s'imparteixen habitualment en aquests centres
docents.

Com a activitat final del projecte, amb l'objectiu d'incentivar la implicació de la comunitat
escolar dels Centres Escolars valencians en la consecució dels objectius de desenvolupament
sostenible es convoca aquest concurs d'idees.

CATEGORiES DEL CONCURS
El concurs té tres categories :
1. Una modalitat general, que recollirà una iniciativa relacionada amb qualsevol objectiu de
desenvolupament sostenible.

Una modalitat per a les iniciatives relacionades amb els objectius de desenvolupament
sostenible relacionats amb la promoció dels drets de les dones.
2.

3.

Una modalitat per a les iniciatives relacionades amb els ODS mediambientals.

Cada centre participant podrà presentar un màxim d'una proposta per categoria
Se seleccionarà una proposta guanyadora per cada modalitat que obtindrà un premi dotat
amb 500 € en materials consumibles, és a dir no s'entregarà un premi en efectiu, sinó
s'entregarà una dotació de materials seleccionats per a dur a terme la idea proposada pel
centre educatiu per un valor de 500 €.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Cada centre podrà presentar una micro-iniciativa per a desenvolupar en el seu centre educatiu que
haurà d'estar relacionada amb alguna de les tres temàtiques propostes. Es podrà presentar una
microiniciativa per categoria.
Les iniciatives seran presentades a MUSOL en el model de formulari que s'envia al costat d'aquest
document, en el qual es descriuran tots els detalls de l'acció, incloent el pressupost en materials
no inventariables per a dur-la a terme, no podrà superar els 500 Euros per a cada categoria.
El Jurat, compost per personal del MUSOL, personal d'unes altres ONGDs i representants
municipals vinculats a la cooperació al desenvolupament (en total 5 persones) seleccionaran la
millor idea que serà premiada rebent suport tècnic i econòmic (màx. 500 euros) en cada categoria
per a la seua implementació.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Les propostes hauran de presentar-se en grup deixant clara, en cada cas, la
composició d'aquest.
Per cada equip participant, ha d'assenyalar-se una persona responsable de la
participació en el concurs.
Per cada centre participant haurà de presentar-se una única proposta per a
cadascuna de les categories

CONTINGUT DE LES PROPOSTES
Les propostes hauran de presentar-se en dos documents separats:
1. Les dades identificatives del/de l'autor/és/as: Centre de procedència, nom, NIF, adreça,
telèfon, adreça de correu electrònic i qualsevol altra dada identificativa.
2. El detall per escrit de la proposta presentada amb els annexos necessaris

L'assumpte del correu de l'enviament s'identificarà amb el següent text:
"Concurs Extraescolars sostenibles i ODS" i serà enviat a l'adreça especificada en el següent
apartat.

TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini final de lliurament és

el dia 15 juny (inclòs)
S'enviaren a l'adreça de correu electrònic:
sensibilizacion@musol.org

Indicant en l'assumpte:
Concurs d'idees
"Extraescolars Sostenibles i ODS"

COMISSIÓ DE VALORACIÓ
La selecció de la proposta guanyadora serà realitzada per un jurat presidit pel Director de
Projectes de la Fundació MUSOL i 5 membres, 2 d'ells seran seleccionats entre l'equip tècnic
de MUSOL, la resta seran 1 representant d'una altra ONGD espanyola i 1 funcionari municipal
relacionat amb la cooperació al desenvolupament pertanyent a l'àmbit municipal.
La Comissió es reunirà en els dies posteriors a la finalització del termini de presentació de
propostes.
Les seues competències, a l'efecte d'aquesta convocatòria, seran:
-L'admissió, de les propostes presentades en el concurs.
- La facultat de declarar desert el concurs, justificant els motius d'aquesta decisió.
- La identificació de la proposta seleccionada.
-La interpretació de les presents bases i la resolució de quantes qüestions. es pogueren suscitar
amb motiu del concurs.

CRITERIS DE VALORACIÓ
-Haver participat en els cursos i exposicions fotogràfiques emmarcades en el projecte. 0-10 punts.
-La innovació, originalitat i creativitat. 0-10 punts
-Ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació. 0-10 punts
-La presentació en un format atractiu. 0-10 punts
-La viabilitat tecnicoeconòmica del projecte. 0-10 punts
-La inclusió de criteris que ajuden a comprendre les causes estructurals de la pobresa.0-10 punts
-Integració d'almenys un 50% de dones en l'equip que presenta la idea al concurso0-10 punts.

CRITERIS DE VALORACIÓ
-La inclusió de la perspectiva de gènere. 0-10 punts
-El Foment de l'exercici d'una ciutadania global. 0-10 punts
-El foment de la difusió de les problemàtiques relacionades amb la sostenibilitat ambiental del
desenvolupament. 0-10 punts
- L'anàlisi de les problemàtiques relacionades amb la immigració i la diversitat. 0-10 punts.

La Comissió de Valoració actuarà amb total independència i determinarà la proposta
guanyadora en funció dels criteris de valoració.

RESOLUCIÓ DEL CONCURS PUBLICITAT I RECURSOS I
PAGAMENT DEL PREMI
-La resolució del concurs d'idees serà comunicada per telèfon i per correu electrònic a l'escola
guanyadora.
-En el termini dels deu dies següents a la resolució de la Comissió aquesta es notificarà a la
persona assenyalada com a responsable de l'equip que presente la proposta seleccionada.
-La resolució del concurs, a més, es farà pública en la web de MUSOL facebook i altres xarxes
socials.
-El pagament del premi es realitzarà una vegada que concloguen tots els tràmits per a la seua
concessió.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ACCEPTACIÓ DE
LES BASES.
Els autors del disseny seleccionat cedeixen en exclusiva a MUSOL els drets d'explotació
de l'obra sense cap mena de limitació, abastant totes les modalitats
d'explotació.

La participació en aquest concurs suposa el coneixement i acceptació de les
presents bases per part dels participants.

@fundación_musol
@FMusol

Facebook Fundación MUSOL
www.musol.org

Aquest concurs està realitzat gràcies al suport financer de la Generalitat
Valenciana en el marc del projecte Extraescolars sostenibles : integració de
l'agenda 2030 de desenvolupament sostenible en les activitats extraescolars
en la Comunitat Valenciana
El contingut de les publicaciónes del projecte són responsabilitat exclusiva
de MUSOL i no reflecteix necessàriament l'opinió de la Generalitat
Valenciana.
Gràcies pel seu interés
Per a més info: sensibilizacion@musol.org

