JOAN PROFITÓS (1892-1954),
ESCOLAPI, PARVULISTA I PEDAGOG.
AUTOR DE DIVERSOS LLIBRES
DE LECTURA I DE NARRACIONS
PER A INFANTS, CREADOR DE
LA BIBLIOTECA PEDAGÒGICA
DELS ESCOLAPIS DE CATALUNYA,
PROMOTOR DE LA LLENGUA I DE LA
CULTURA CATALANES.

La fundació Joan Profitós, sota el patronatge de
l’Escola Pia de Catalunya, i la Societat Catalana de
Pedagogia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans,
convoquen el Premi Joan Profitós amb la finalitat
d’estimular la reflexió sobre aquelles accions
pedagògiques que malden per desenvolupar
íntegrament la persona.
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Drets de primera edició
La Fundació Joan Profitós queda facultada per fer
una primera edició en català i/o en castellà d’entre
100 i 10.000 exemplars de l’obra premiada, durant els
següents dotze mesos a la proclamació del premi. En
cas que la Fundació exercís aquest dret, comportaria la
cessió exclusiva a la Fundació dels drets d’autor referits
a aquesta primera edició de l’obra.

Jurat
L’adjudicació del Premi serà feta per un jurat, integrat
en aquesta edició per: Sr. Joan Mallart, pedagog i
vicepresident de la Societat Catalana de Pedagogia,
que exercirà com a president del jurat; els vocals Sr.
Josep Gallifa, catedràtic de la Facultat de Ciències
de l’Educació Blanquerna de la URL, Sra. Montserrat
Riera, pedagoga, Sr. Conrad Vilanou, catedràtic de la
Facultat de Pedagogia de la UB. Exercirà de secretari
el Sr. Marian Baqués, pedagog.

Adreça i termini de presentació
Els originals de les obres hauran d’ésser presentats a

Les obres hauran de contenir una reflexió pedagògica
o una anàlisi sobre l’acció educativa. Aquest treball pot
ser realitzat des de la consideració pedagògica global
o a partir d’un aspecte concret o des d’una experiència
particular.

Fundació Joan Profitós
Ronda Sant Pau, 80, 2n pis
08001 Barcelona
Tel. 93 441 00 04

Característiques

Termini de presentació: 26 de febrer del 2015, 17 h.

Les obres no podran haver estat premiades en altres
concursos ni editades.

Recollida d’originals

Els originals hauran d’estar escrits en català i tenir
una extensió mínima de 100 fulls Din A4. S’hauran de
presentar impresos per triplicat, mecanografiats a doble
espai i relligats. També s’entregarà una còpia en CD.
Caldrà adjuntar una plica en què consti, a l’exterior, el
títol del treball i el pseudònim. A l’interior, hi ha d’haver:
nom, adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon
de l’autor i el títol del treball.

Dotació i lliurament del Premi
El total de l’import de la dotació del Premi Joan Profitós
i del dret de la Fundació per a la primera edició de l’obra
és de 2.500 euros. L’acte de lliurament del Premi tindrà
lloc el dia 13 de maig de 2015 a l’IEC.

Totes les obres podran ser retirades a la secretaria de la
Fundació, a partir d’un mes després de la proclamació
del Premi i fins a un termini màxim de tres mesos,
mitjançant la presentació del rebut corresponent. Passat
aquest termini, la Fundació no es fa responsable de la
conservació dels originals.
Tanmateix, la Fundació es reserva el dret de conservar
un dels exemplars presentats en paper i/o una còpia, en
versió digital, de qualsevol de les obres.
El fet de participar en aquest Premi suposa
l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte no
contemplat serà resolt pel Jurat de la manera que
consideri més adient.
Barcelona, novembre del 2014

