
 

 

 
Bases específiques i convocatòria per a la concessi ó dels  

Premis TRACTA’M DE TU  
 
 

1. Objecte.  
 
L’Ajuntament, a proposta de la regidoria d'Educació, convoca els Premis Tracta’m de tu, amb 
la finalitat d'incentivar la participació dels joves en el projecte Tracta’m bé amb l’elaboració 
d’un vídeo sobre el bon tracte envers la gent gran.   
 
2. Temàtica. 
 
Promoure un bon tracte dels joves envers la gent gran i donar visibilitat a situacions 
d’intercanvi, de relació, de cooperació, entre aquests col·lectius.  
 
3. Participants.  
 
Poden participar als premis tots els alumnes de tercer i quart d’ESO dels centres del 
municipi que van participar en el projecte Tracta’m de tu durant el curs 2021-2022.  
 
4. Requisits.  
 
4.1. Els treballs han de ser inèdits i originals.  
 
4.2. La durada del vídeo ha de ser d’entre 30 i 60 segons.   
 
4.3. La llengua principal serà el català, si bé s’admetran fragments o insercions en altres 
llengües, sempre que es subtitulin.  
 
4.4. Les composicions seran grupals, formades per grups creatius de 5-6 alumnes.  
 
4.5. Els vídeos aniran acompanyats del seu respectiu guió que ha tenir una extensió màxima 
de dues pàgines i ha d’estar escrit en Courier New 12.  
 
4.6. Els guions han d’estar identificats amb el títol del vídeo, nom del grup creatiu, el nom 
dels membres que els constitueixen, el curs, el centre al qual pertanyen i un telèfon i correu 
electrònic de contacte.  
 
4.7. L'Ajuntament de Piera es reserva el dret d’utilitzar els espots i es podran projectar i 
difondre a través de les xarxes socials com a vídeos virals de sensibilització i a d’altres 
mitjans de comunicació.  
 
5. Inscripció.  
 
5.1. El centre educatiu recollirà i farà arribar els treballs al Serveis d’Educació mitjançant un 
USB entre l’11 i 25 de març de 2022.  
 
5.2. Els treballs rebuts fora de període no seran admesos. 
 
5.3. No s'admetran aquells treballs que, tot i estar presentats dins el termini assenyalat, no 
compleixin la totalitat dels requeriments. 
 
6. Premis.  



 

 

 
6.1. Els premis que s'atorguen en el Premis Tracta’m de tu seran material escolar i llibres, i 
seran els següents: 
 

- Millor espot de 3r d’ESO. Valorat en 30€ per cadascun dels membres de l’equip 
creatiu (màxim 6 membres).  

- Millor espot de 4t d’ESO. Valorat en 30€ per cadascun dels membres de l’equip 
creatiu (màxim 6 membres).    

 
 
6.2. El jurat podrà declarar desert algun dels premis. 
 
7. Jurat, criteris de valoració i veredicte.  
 
7.1. El jurat dels Premis dels Jocs Florals estarà format per: 

- Coordinador/a del projecte Tracta’m de tu del Pla Educatiu d’Entorn de Piera.  
- Especialista en geriatria. 
- Representants del Consell de la Gent Gran de l’Anoia. 
- Tècnica d’educació, com a secretària amb veu i sense vot. 

 
7.2. Els criteris de valoració del jurat seran (de 0 a 20 punts, es permeten decimals): 

- Adequació i idoneïtat del missatge (de 0 a 5 punts) 
- Qualitat tècnica i artística (de 0 a 5 punts) 
- Guió (de 0 a 5 punts) 
- Originalitat (de 0 a 5 punts) 

 
7.3. El veredicte i el nom dels guanyadors es donarà a conèixer en un acte públic pels 
voltants de Sant Jordi on es convocarà a tots els alumnes que opten a premi. L'atorgament i 
el lliurament dels premis s'efectuarà a partir de l'acta i el veredicte emès pel jurat del concurs 
ratificat posteriorment per Decret d’Alcaldia.  
 
El veredicte és inapel·lable. 
 
8. Consultes o dubtes.  
 
Per a més informació es pot consultar el web www.pieraeduca.cat, o bé contactar amb el 
Servei d'Ensenyament i Formació de l'Ajuntament de Piera, Avinguda Carretera Igualada, 2, 
per via telefònica al 93 776 00 76, o per correu electrònic a pieraeduca@ajpiera.cat. 
 
9. Infraccions i sancions.  
 
En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei 
General de Subvencions, en el Títol IV de la Ordenança General de Subvencions Piera. 
 
10. Règim jurídic supletori.  
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes Bases, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de subvencions de 
l'Ajuntament de Piera, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques i demés legislació concordant. 
 
 


