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BASES PREMI DEL CONSELL SOCIAL  
“PEDAGOGIA I OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE” 

 
 
PRESENTACIÓ: 
 
El Consell Social crea i promou aquest premi, fent seu el compromís del COPEC en relació a tres 

aspectes importants que es mostren en aquest segle XXI.  

 

La necessitat de donar visibilitat a les bones pràctiques i compartir dins del món professional i, 

en el nostre cas, dins del de la pedagogia.  

 

La motivació del COPEC i dels diferents òrgans1 que hi formen part del mateix per tal de 

contribuir en la seva mesura i possibilitat a la consecució d'un món millor fent nostres els Objectius 

de Desenvolupament Sostenible2, amb una tasca de comunicació d'aquests objectius als 

pedagogs/gues i als psicopedagogs/gues, en particular i a la societat en general.  

 

La voluntat de que la pedagogia segueixi creixent i mostrant la seva integració amb el territori, 

oferint aquest equilibri en la proposta de Premi del Consell Social “Pedagogia i ODS” per fomentar 

la creació de vincles pedagògics amb la societat en general i amb el territori en particular. 

 

El Premi del Consell Social “Pedagogia i ODS”, beu de les fonts del “Premi d’Assaig Pedagògic F. 
Company”, creat el 2003 i consolidat en el temps amb un total de 9 edicions, dotat econòmicament 
amb 1500 euros al primer premi, amb un total de 100 assajos pedagògics presentats per 
pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, esdevenint una gran aportació de coneixement, innovació, 
investigació, reflexió a la pedagogia en el seu vessant científic i professional.  
 

El Premi del Consell Social “Pedagogia i ODS” se suma al Premi d’Assaig Pedagògic FCiF, per 

continuar fent suport, donant visibilitat i posant en valor a la pedagogia i als pedagogs/gues i 

psicopedagogs/gues.  

 

En aquest cas des del treball conjunt d’entitats o serveis que estiguin o hagin desenvolupat bones 

pràctiques pedagògiques al voltant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

                                            
1 Consell Social, Comissió de Deontologia, Junta de Govern 
2 ORGANIZACIÓN NACIONES UNIDES - OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/  
Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible - 
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/desenvolupament_sostenible/agenda-2030-ods/  
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OBJECTIU:  

 Establir passarel•les pedagògiques amb la societat i el territori 
 Visibilitzar iniciatives de sostenibilitat i mediambientals relacionades amb la pedagogia 

 Fer un reconeixement a bones pràctiques que siguin interessants per la pedagogia 

 Identificar projectes en la intersecció entre la pedagogia i els ODS 
 
ADREÇAT A:  projectes/programes/bones pràctiques/servei des de qualsevol camp de la pedagogia i 
en qualsevol àmbit al voltant de la pedagogia i el medi ambient, l'ecologia i la sostenibilitat: 
ESCOLA, SOCIAL, EMPRESA, així com CULTURAL 
 
MODALITATS: valoració les millors 4 pràctiques pedagògiques (1 per territori on està representat el 
COPEC: Girona, Barcelona, Lleida, Tarragona) 
 
CANDIDATURES: Presentades per les pròpies entitats 
 
DOCUMENT ESCRIT: no ha d’excedir de 5 pàgines. Arial 12, interlineat 1,2 

 Entitat que es presenta 

 Pedagog/a que hi està vinculat 
 Títol 

 Resum de 400 caràcters, enllaços al projecte 

 Descripció de la missió i els valors del projecte/servei/programa/bona pràctica 

 Objectius i metodologia 

 Impacte en la població i el territori 
 
VIDEO:  presentant el projecte, màxim 5 minuts 
 
CRITERIS: 

 Pràctica professional: Que sigui pedagògic i creat, liderat, implementat o dissenyat per un o 
més pedagog/a i/o psicopedagog/a 

 Implementació: que estigui o hagi estat implementat 

 Impacte en la població i territori, a la que vagi adreçat el projecte: que hagin evidències 

 Coherència i sostenibilitat del projecte/servei/programa 
 
PERIODICITAT: bianual, per alternar-lo amb el premi d’Assaig Pedagògic que també és bianual, i 
així fer-lo sostenible en el temps. 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA: reconeixement públic i dotació econòmica de 500 euros per cada territori  
 
VISIBILITAT I DIFUSIÓ DEL PREMI 

- Lliurament en l’acte de la Festa de la Pedagogia 14/06/2021 (aniversari del COPEC) 
- Publicació a la web i a la revista del COPEC 

 
PRESENTACIÓ: per correu electrònic a copec.secretaria@pedagogs.cat  
 
CONVOCATÒRIA: presentació de candidatures del 08/04/2021 fins el 23/05/2021 


