BASES PREMI
PERE
SANTAMATILDE

Finalitat i efectes
● El premi Pere Santamatilde és un reconeixement a les actuacions destacades
d’un alumne/a o d’un col·lectiu d’ells que ha sobreeixit per damunt de la resta
per la seua implicació al centre, la realització d'algun projecte, el seu interès per
aprendre, el seu bon fer o el seu servei envers els altres.
● L’obtenció del Premi Pere Santamatilde no produirà més efectes que els
contemplats en aquestes bases.
Nombre i dotació del premi
● Es concedirà un únic guardó, d’entre un conjunt de finalistes.
● El premi no podrà romandre desert.
● El premi consistirà en una dotació econòmica de 400 € i una placa acreditativa
per al guanyador i un diploma acreditatiu per als finalistes.
Requisits dels aspirants als premis
● Podran optar als premis o bé aquell alumnat que durant el present curs escolar
estiga realitzant els seus estudis en l’IES Consuelo Aranda, en qualsevol dels
cursos que s’hi imparteixen: ESO, Cicles Formatius i Batxillerat. o bé algun
col·lectiu d’alumnes que participe en algun projecte en benefici del Centre.
Procés de selecció de les candidatures
● Qualsevol membre de la Comunitat Educativa podrà presentar una proposta de
candidatura.
● Aquest elevarà la proposta a Direcció tot elaborant un informe justificatiu, dels
motius pels quals considera que hom mereix el premi.
● La proposta es lliurarà a la secretaria del centre amb sobre tancat, les
secretaries segellaran el sobre damunt de la zona del tancament, es donarà
registre d’entrada i faran arribar tots els sobres, una vegada esgotat el termini, a
Direcció.
● El termini per a presentar les candidatures serà deL DIVENDRES 20 DE MAIG
fins al DIMARTS 7 de JUNY.
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Proposta de candidatura i documentació
● L'equip directiu traslladarà les propostes de candidatura a la Comissió del Jurat.
● D’entre totes les candidatures, se seleccionaran aquelles propostes que es
consideren millors com a finalistes, les quals rebran una menció honorífica.
D’aquestes es triarà una guanyadora.
Jurat de selecció i valoració de les propostes
● La Comissió del Jurat del premi estarà presidida pel Director del centre amb vot
de qualitat i onze vocals:
○ Un representant de l’Equip Directiu
○ Quatre representants de l'alumnat, triats per ells entre els delegats; hi
haurà un delegat d’ESO, un de Batxillerat, un de Cicle de grau Mitjà i un
de Cicle de grau Superior.
○ Tres membres del claustre de professors
○ Dos representants de l’AMPA
○ Un representant del personal no docent.
● El membre més jove del Jurat alçarà acta de les propostes presentades i de la
resolució dels premis, que no es faran públics fins a la seua entrega.
● Es pressuposa la confidencialitat del jurat i de tots els intervinents per poder
garantir la serietat del procés.

Resolució
● El premi es donarà a conèixer en l'Acte del Premi Pere Santamatilde que es
realitzarà l'última setmana del curs. En l'esmentat acte es reconeixeran els/les
finalistes i el guardonat o la guardonada.
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