Benvolgut director, Benvolguda directora,
La conselleria d’Educació i l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET) amb la col·laboració de
l'empresa REPSOL PETRÓLEO, SA convoca la IX edició dels Premis IMET d’Educació “Josep Vives Ciurana” i
accèssits especials Anna Mula Vicient, amb voluntat de servei i col·laboració amb els centres escolars de
Tarragona, especialment en les actuals circumstàncies i com a Ciutat Educadora i Ciutat Amiga de la Infància.
ACCÈSSIT ESPECIAL 2020 Anna Mula Vicient: En aquesta convocatòria hi ha un accèssit especial en cada
categoria que el jurat atorgarà entre les experiències relacionades amb les activitats educatives escolars
realitzades durant el tancament dels centres.
El conseller d'Educació i l’IMET us animem a participar amb experiències del vostre centre, desitjant que
els Premis esdevinguin:
- una aportació a la millora de la qualitat educativa,
- un incentiu a la promoció i el desenvolupament de projectes educatius escolars,
- un reconeixement que ajudi a donar visibilitat a la important i constant tasca educativa que es desenvolupa
en tots el centres i molt especialment a les activitats escolars en xarxa realitzades durant el confinament per
donar continuïtat a l’activitat educativa escolar.
Les bases i la convocatòria dels IX premis IMET d’educació Josep Vives Ciurana, es poden 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-vivesciurana?searchterm=premis+imet on hi ha accés a la Fitxa d’experiència que cal presentar junt amb la
documentació la
FITXA DE DADES I RESUM DE L’EXPERIÈNCIA. Es pot descarregar en
https://www.tarragona.cat/educacio/fitxers/altres/FITXA%20EXPERIENCIA%20PREMIS%20IMET%20DEDUCA
CIO%202020%20-1.docx

➢ TERMINI DE PRESENTACIÓ: de l’1 al 31 de juliol de 2020, ambdós inclosos.
➢ MODALITATS DE PRESENTACIÓ.
1. On-line, (Opció recomanada) en format digital https://premisimet.tarragona.cat/inscripcions.html
On seleccionar INICI DE SESSIÓ, si el centre ja està registrat en anteriors edicions dels Premis, o bé
REGISTRAR-SE, si és la primera vegada que presenta la documentació al web dels Premis.
2. Lliurant les experiències a l’IMET. Av. Ramón y Cajal, núm. 70, 43005, Tarragona, aportant la FITXA DE
DADES I RESUM DE L’EXPERIÈNCIA i 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
Secretari del Jurat
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