
   
 
Benvolgut Director, Benvolguda Directora, 
 
La conselleria d’Educació i l'Institut Municipal d'Educació (IMET), d'acord amb la seva voluntat de servei i 
col·laboració amb els centres escolars de Tarragona, i amb llur compromís com a Ciutat Educadora i Ciutat 
Amiga de la Infància,  amb la col·laboració de l'empresa REPSOL PETRÓLEO, SA convoca la  VII edició dels 
Premis IMET d’Educació “Josep Vives Ciurana”.  
 
En aquesta convocatòria, a més dels temes que s’exposen a les bases, en cas que es presentin experiències 
relacionades amb els Jocs Mediterranis Tarragona 2018 hi haurà un accèssit en cada categoria, com a 
reconeixement als projectes realitzats pels centres escolars, sobre experiències relacionades amb l’esport i 
en el context del Projecte Educatiu dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018. 
 
El conseller d'Educació i la directora de l’IMET, us animem a participar amb experiències del vostre centre. 
Valorem i agraïm molt especialment, si s’escau, la vostra participació en aquesta convocatòria dels Premis. 
 
Els promotors desitgem que els Premis esdevinguin una aportació, per bé que simbòlica, a la millora de la 
qualitat educativa, incentivant la promoció i el desenvolupament de projectes educatius escolars, i un 
reconeixement que ajudi a donar visibilitat a la important i constant tasca educativa que es desenvolupa en 
tots el centres. 
 
Les bases i la convocatòria dels VII premis IMET d’educació Josep Vives Ciurana, es pot consultar en els web 
dels Premis https://premisimet.tarragona.cat/   
I al web de l’IMET https://www.tarragona.cat/educacio/ajuts-i-tramits/premis-imet-deducacio-josep-vives-
ciurana?searchterm=premis+imet  
 
 TERMINI DE PRESENTACIÓ: del  2  de juliol al 24 de juliol de 2018, ambdós inclosos.  

 MODALITATS DE PRESENTACIÓ 

1. On-line, en format digital presentant la vostra experiència a través del formulari  
https://premisimet.tarragona.cat/inscripcions.html 

En aquesta opció de lliurament d’experiències també cal formalitzar la fitxa de Premis IMET a e – tràmits del 
web Ajuntament de Tarragona.     https://tramits.tarragona.cat/Ciutadania/ 
 
2. Lliurant les experiències a l’IMET. Av. Ramón y Cajal, núm. 70, 43005, Tarragona, aportant 
- Còpia en paper de la sol·licitud e-tràmits https://tramits.tarragona.cat/Ciutadania/ 
- Copia en CD, DVD o llapis de memòria de tota la informació que es consideri necessària per a la valoració 
del Jurat: documents, multimèdia, presentacions, imatges, etc. 
 
OBSERVACIÓ: En les dues opcions, si es considera necessari per una millor valoració del Jurat, es pot aportar 
a la seu de l’IMET altres documents i materials originals de l’activitat, presentant-los en el termini establert 
pel lliurament d’experiències. Es podran recuperar després de la valoració del Jurat. 
 
Ben cordialment us saluda  
 
Francesc Roca Rosell  
Conseller d’Educació 
 
Tarragona 27 de juny de 2018 

Per consultes podeu adreçar-vos al tècnic de IMET jmartinezm@tarragona.cat   687 801 880   
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