X PREMI NACIONAL D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT "VICENTE
FERRER"
Presentació
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, convoca, juntament amb el Ministerio de Educación y
Formación Profesional, la X edició del Premio Nacional de Educación para el
Desarrollo "Vicente Ferrer" dirigit a centres docents sostinguts amb fons
públics en els nivells d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació
Secundària Obligatòria, Educació de Persones Adultes, Batxillerat i Formació
Professional.
Objecte de la convocatòria
La convocatòria té per objecte premiar experiències educatives, projectes o
propostes pedagògiques realitzades durant el curs acadèmic 2017/2018
destinades a sensibilitzar, conscienciar, desenvolupar esperit crític, i
fomentar la participació activa de l’alumnat en la consecució d’una
ciutadania global, solidària, compromesa amb l’eradicació de la pobresa i les
seves causes i el desenvolupament humà sostenible.
Contingut del premi
Es premiaran 15 experiències educatives, repartides entre els diferents
nivells educatius. Un màxim de dos docents responsables de cada
experiència educativa premiada viatjaran a República Dominicana per
participar en el “Seminario de Intercambio y Formación en Buenas Prácticas
en Educación para el Desarrollo” celebrat sota el auspici de la AECID. El
seminari se celebrarà entre el 24 de novembre i el 2 de desembre a la
República Dominicana i tendrà una durada de 40 hores reconegudes com a
crèdits de formació per el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Quan acaba el termini?
El termini per a la presentació de les sol·licituds va començar el 18 de juliol a
les 14h i acaba el 5 de setembre a les 14h.
Pot presentar-se el meu centre?
La convocatòria està dirigida a tots els centres docents espanyols sostinguts
amb fons públics que hagin desenvolupat en el curs 2017/2018 accions,

experiències educatives, projectes o propostes pedagògiques destinades a
sensibilitzar, conscienciar, desenvolupar l’esperit crític, i fomentar la
participació activa de l’alumnat en la consecució d’una ciutadania global,
solidària, compromesa amb l’eradicació de la pobresa i les seves causes i el
desenvolupament humà i sostenible.
Els centres que vulguin participar en aquesta convocatòria hauran de
presentar la sol·licitud de forma telemàtica entrant en la seu Electrónica de
la web AECID http://www.aecid.es/ES/la-aecid/educaci%C3%B3n-ysensibilizaci%C3%B3n-para-el-desarrollo/el-premio-nacional-deeducaci%C3%B3n-para-el-desarrollo
Per a la presentació telemàtica hauran de tenir en compte que el Director/a
del centre haurà de firmar electrònicament la sol·licitud.
Criteris de valoració
Se premiaran 15 iniciatives que se repartiran en la seva totalitat entre els
distints nivells educatius.
Més Informació: educacionparaeldesarrollo@aecid.es

