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PREMI ALUMNI 

Escola Pia de Sabadell 
 
 

BASES 
 
 
 
 
Article 1. – DEFINICIÓ DEL PREMI ALUMNI 
 
El PREMI ALUMNI, de caràcter anual, és organitzat conjuntament per l’Escola Pia 
de Sabadell i per l’Associació de Mares i Pares de l’Escola. 
 
És un reconeixement públic als mèrits d’aquells antics alumnes de l’Escola Pia 
que hagin destacat, tant en la seva vida professional, com social i de servei a la 
comunitat o en l’àmbit acadèmic, i el seu públic exemple serveixi de mirall als 
joves que avui estan en la seva etapa de formació.   
 
Vol donar difusió als valors que sustenten l'ideari del centre i de la Institució, 
valorar la tasca dels docents i ser l'excusa per trobar-nos com a comunitat i 
reconèixer públicament a la ciutat de Sabadell la trajectòria personal en una 
cerimònia singular. 
 
 
 
Article 2. - CANDIDATS 
 
Els candidats al PREMI ALUMNI seran proposats per mitjà d’un procés participatiu 
dels membres actuals de la comunitat de l'Escola Pia de Sabadell: 
 

❖ Alumnes 
❖ Antics alumnes 
❖ Treballadors 
❖ Família dels alumnes (fins a segon grau de consanguinitat) 
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Article 3. – OBJECTE 
 
El PREMI s’atorgarà anualment a aquelles persones antigues alumnes de l’Escola 
Pia de Sabadell que hagin destacat al llarg de la seva vida en qualsevol 
d’aquests àmbits: 
 

❖ Trajectòria professional 
❖ Social o de servei a la comunitat 
❖ Àmbit acadèmic 

 
 
Article 4. – REQUISITS DELS CANDIDATS 
 
Les persones participants han de complir un requisit general: ésser antigues 
alumnes de l’Escola Pia de Sabadell i que la seva trajectòria s’hagi desenvolupat 
de forma excel·lent i ètica d’acord amb l'ideari del centre i de la Institució, per 
tal de poder-la posar de mirall per els nostres actuals alumnes i comunitat. 
 
Es podran presentar candidatures a títol pòstum. 
 
 
Article 5. – PROPOSTA DE CANDIDATS  
 
Anualment es posarà a disposició de la comunitat una butlleta normalitzada a fi 
de proposar candidats al PREMI ALUMNI: 
 
❖ S’entregarà a tots els alumnes per mitjà del seu tutor 
❖ Es podrà descarregar al web de l’AMPA: 

tuetsampa.wordpress.com 
❖ Es podrà recollir a la porteria de l’escola 

 
 
Article 6. –  ENTREGA DE BUTLLETES 
 
La butlleta, segons el model normalitzat degudament emplenada, signada i 
tancada, es dipositarà a la bústia ubicada ad hoc a la porteria de l’escola dins 
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el període informat oportunament. 
 
Els membres actuals de la comunitat podran presentar fins a tres propostes, 
cadascuna amb la seva butlleta individual. 
 
En cas de necessitar ampliar qualsevol tipus d’informació que acrediti la 
trajectòria o mèrits obtinguts dels candidats, es podrà adjuntar grapat dins la 
butlleta un full diferent del normalitzat. 
 
Totes aquelles butlletes que no compleixin els requeriments establerts seran 
descartades.  
  
 
Article 7. – COMISSIÓ ORGANITZADORA 
 
La Comissió vetllarà per la bona fi del premi i estarà formada per quatre 
membres de la comunitat, dos docents i dos membres de l’AMPA. Seran triats 
per designació del director del centre i el president de l’AMPA respectivament 
per un termini de dos anys.  

Podrà exercir el dret de vot en cas d’empat del Jurat del premi o declarar el 
premi desert si la candidatura definitiva que presenta el Jurat no assoleix els 
criteris mínims establerts. 

Qualsevol dubte sobre el PREMI o discrepància en el si del Jurat serà dirimida per 
la Comissió. 

 

Article 8. – JURAT 

Els Jurat estarà format per sis membres de la comunitat, tres treballadors i tres 
membres de l’AMPA i seran triats per designació del director del centre i el 
president de l’AMPA respectivament per un termini de dos anys. 

El Jurat tindrà com a funció vetllar pel bon funcionament del procés, així com 
avaluar la idoneïtat dels aspirants presentats al PREMI d’acord a: 
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❖ Anàlisi preliminar i preselecció de candidatures: 
 
Finalitzat el període de recepció de candidatures al PREMI ALUMNI, el Jurat 
farà l’escrutini i processarà les dades de totes les propostes rebudes, 
descartant aquelles no presentades en forma o que no reuneixin els criteris 
mínims establerts.  
Els candidats no guardonats en edicions anteriors podran tornar a ser 
candidats en properes edicions.  
 
 

❖ Presentació de les candidatures seleccionades:  
 
El Jurat contactarà amb els candidats per comunicar que han estat 
proposats al PREMI ALUMNI i farà públiques les candidatures seleccionades 
al PREMI, en especial als alumnes i treballadors, inclòs llocs web i xarxes 
socials, a partir de la data establerta per la Comissió. 
 

❖ Procés d’elecció del guanyador 
 
El procés serà secret amb l’assistència de la Comissió organitzadora. 
Abans de prendre la seva decisió, el Jurat podrà demanar informacions 
addicionals al candidat. Un cop validades i avaluades totes les 
candidatures, cada membre del Jurat triarà dues candidatures i d’entre 
aquestes, es votarà la més significativa per la finalitat del premi. La 
candidatura que rebi més vots serà la guanyadora. 

 
❖ Comunicació del guanyador 

 
El guanyador d’aquesta votació serà secret i sols serà fet públic el dia de 
la cerimònia d’entrega del PREMI. 
 

 
Article 9. PREMI 
 
El PREMI ALUMNI és el reconeixement públic i simbòlic a la trajectòria de l'antic 
alumne/a davant la comunitat escolar i la ciutat de Sabadell. 
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Article 10. CERIMÒNIA DE LLIURAMENT DEL PREMI  
 
La cerimònia es realitzarà a l'Església de Sant Agustí - c/ Escola Pia, 80 de 
Sabadell, en dia i hora indicats a cada edició, en una trobada conjunta 
d'alumnes, antics alumnes, docents i famílies, que ens permetrà compartir 
plegats un instant amb la nostra comunitat, les actituds positives i el 
coneixement. Es servirà un refrigeri en acabar l'acte. 

 

Article 11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES  
 
La participació en la convocatòria suposa l'acceptació d'aquestes bases, sense 
excepcions ni condicionants, així com qualsevol resolució que s'adoptés per 
incidències. 
 
 
Article 12. INTERPRETACIÓ DE LES BASES 
 
La Comissió organitzadora es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte 
no previst en aquestes bases o qualsevol dubte que sorgeixi en la seva aplicació.  
Totes les persones participants, incloses les no premiades, es comprometen a 
que les informacions que es presentin siguin certes i originals.  
 

Sabadell, a 24 de gener de 2017 

 

 

 

«El nostre ministeri –l'educació– és en veritat molt digne, molt noble, 
de molt gran mèrit, molt benèfic, molt útil, molt necessari, molt 
natural, molt raonable, molt agradable, molt atractiu, molt gloriós...».  

Sant Josep de Calassanç  1557-1648  


