VI PREMIS INNOVACIÓ I SOCIETAT
EN ACTIVITAT FÍSICA CIUTAT DE VIC

Penya Barcelonista Plana de Vic

ime@vic.cat

Us presentem les bases dels sisens premis innovació i societat en Activitat Física i Esport de
Vic.

Objecte de les bases:
Els premis van adreçats a aquelles propostes, vinculades a l’àmbit de l’Activitat Física, amb
l'objectiu de reconèixer el treball de persones vinculades a clubs esportius, escoles, instituts,
universitat, gimnasos, o entitats de lleure, que són un exemple de motivació, persistència i
vocació permanent per la seva feina.
Des de l’ Institut Municipal d’Esports de Vic, la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències
Humanes de la UVic-UCC, i la Penya Barcelonista Plana de Vic volem aportar nous elements de
qualitat en la pràctica de l'activitat física i l'esport, tant en l'àmbit de la innovació
metodològica i rendiment esportiu com en l'educació, el lleure o la recreació.
Volem també que els treballs guanyadors tinguin el màxim ressò a la Ciutat de Vic i la Comarca
d' Osona. Per aquest motiu els premiats es donaran a conèixer durant la celebració de la Festa
de l'Esport de Vic.

Participants:
Es podrà presentar a aquests premis qualsevol persona física o jurídica, associació, entitat,
centre educatiu o col·lectiu, vinculat a la Ciutat de Vic.
També s’hi podran presentar estudiants i ex-estudiants de la UVic-UCC.

Premis i Categories:
Els treballs podran optar a un d’aquests dos premis:
1- Premi Universitat de Vic: Activitat Física i Innovació.
Al millor treball que descrigui una intervenció innovadora en Activitat Física dirigida a una
persona o grup de persones. El treball haurà de descriure el procediment seguit, les novetats
que aporta la metodologia i com les persones (esportistes, estudiants...) han rebut aquesta
intervenció.

2- Premi Penya Barcelonista Plana de Vic: Activitat Física i Societat .
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Al millor treball que entengui l’Activitat Física com un mitjà per a la socialització. La proposta
ha de ser innovadora i ha d’evidenciar que s’ha afavorit el coneixement de la cultura del
nostre país, s’han potenciat valors positius com la cooperació o la inclusió social, o bé s’han
fomentat les relacions que s’estableixen entre les persones.

Presentació dels treballs i terminis:
Els treballs concursants s’han de fer arribar a l’ Institut Municipal d’Esports de Vic (C/ de la
Fura, s/n. Mas Osona. 08500 Vic) o bé a la secretaria de la Facultat d’Educació, Traducció i
Ciències Humanes de la UVic-UCC ( C/ Sagrada Família, 7. Edifici C. 08500 Vic) abans de les 14
hores del dia 19 de gener de 2017.
Es presentaran dues còpies en paper i també una còpia en format PDF (CD o USB) tot dins un
sobre tancat.
En la portada del sobre s’inclourà el nom i els cognoms, el NIF, el telèfon i l’adreça electrònica.
També hi ha de constar el premi al qual es concorre.

Requisits dels treballs:
Els treballs s’han de presentar en llengua catalana, han de ser inèdits i no haver estat
presentats en cap altre premi.
Els treballs han de tenir una extensió màxima de deu pàgines en paper, mida de la lletra 12 i
doble espai entre línies.
Hauran de reflectir tres grans apartats: La justificació, la descripció i la reflexió de les
pràctiques innovadores.
Es demana també que els treballs incloguin els objectius i la metodologia d’aplicació, així
com, es valorarà de forma positiva, la presentació de suport visual, fotografies o vídeo (no
més de 5 minuts) que mostri les pràctiques i el seu procés d’aplicació.

Import dels premis:
L' Institut Municipal d’Esports de Vic, la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de
la UVic-UCC, i la Penya Barcelonista Plana de Vic, doten per la sisena edició dels premis d’un
import total de 1.000 euros, 500 euros pel primer premi a la categoria d'Activitat Física i
Innovació i 500 euros pel primer premi a la categoria d’Activitat Física i Societat.
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Jurat:
Estarà format per membres de la junta de l’Institut Municipal d'Esports, el coordinador dels
estudis de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) de la UVic-UCC, el Director del
Departament de Ciències de l’Activitat Física de la UVic-UCC, dos professors d’aquest mateix
departament i dos representants de la Penya Barcelonista Plana de Vic. Si es creu oportú el
premi pot quedar desert.

Lliurament dels premis:
El lliuraments dels premis es farà durant la celebració de la festa del millor esportista de la
ciutat de Vic, el 17 de febrer de 2017.

Compromisos dels premiats:
La participació en aquests premis pressuposa l’acceptació de les bases.
Els participants que ho desitgin poden presentar més d’un treball i també poden optar a les
dues categories convocades.
En cas que les persones o col·lectius facin qualsevol tipus de difusió dels projectes premiats,
hauran de fer constar la referència “ Treball premiat en els Premis Innovació i Societat en
Activitat Física, Ciutat de Vic”.
Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases o qualsevol dubte que sorgeixi en la seva
aplicació serà resolt pel jurat.
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