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CONSELL
DE L’AUDIOVISUAL
DE CATALUNYA
ACORD
241/2006, de 20 de juliol, del Ple del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya
—1 L’activitat de foment per part de l’Administració és una modalitat que consisteix a adreçar l’acció dels particulars cap a objectius
d’interès general mitjançant l’atorgament d’incentius diversos, entre els quals tenen posició
rellevant els econòmics (subvencions, premis,
beques, ajuts, etc.)
—2 L’apartat 3 de l’article 15 de la Llei 2/2000,
de 4 de maig, de creació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya estableix que “el control
econòmic i financer del Consell s’ha d’exercir
de conformitat amb la Llei de finances públiques
de la Generalitat”.
—3 El capítol IX del Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de finances, regula, entre d’altres, els principis generals, el procediment de
tramitació i el control de les subvencions, concepte en què s’inclouen els ajuts i els premis, i
les transferències.
—4 L’apartat 5 de l’article 29 de l’Estatut orgànic i de funcionament del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, aprovat mitjançant l’Acord
3/2001, de 28 de febrer, estableix com a principis d’actuació d’aquest Consell la promoció,
organització i realització de jornades, seminaris, simposis, estudis, investigacions i publicacions sobre el sector de l’audiovisual i el seu entorn.
Vist l’esborrany de les bases de la convocatòria dels IV Premis El CAC a l’escola;
De conformitat amb el que estableix l’apartat 1 de l’article 8 de la Llei 2/2000, de 4 de maig,
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya;
El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha adoptat els següents Acords:
1. Obrir la convocatòria dels IV Premis El
CAC a l’escola.
2. Aprovar les bases que regiran la convocatòria dels IV Premis El CAC a l’escola, que s’incorporen com a annex d’aquest Acord.
3. Incloure la corresponent consignació econòmica en el pressupost de l’any 2007.
4. Publicar aquest Acord al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 20 de juliol de 2006
JOSEP M. CARBONELL I ABELLÓ
President
RAFAEL JORBA I CASTELLVÍ
Conseller secretari
ANNEX
Bases de la convocatòria dels IV Premis El CAC
a l’escola
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya
(CAC) convoca els IV Premis El CAC a l’escola
amb l’objectiu de donar a conèixer l’activitat i
les funcions del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya als centres educatius de Catalunya.
La finalitat d’aquests premis és que els conei-

xements del CAC serveixin de complement a
l’educació en comunicació i, de manera específica, per fomentar, des de les escoles, la lectura
crítica dels llenguatges audiovisuals.
Els premis es convoquen en dues categories
específiques:
Categoria A: per a centres educatius.
Categoria B: per a professorat.
BASES
Categoria A: centres educatius
—1 Destinataris
Poden participar en els Premis El CAC a l’escola tots els centres educatius d’educació infantil,
primària i secundària, públics i privats de Catalunya.
Hi ha de participar l’alumnat i els treballs
s’han de presentar per grup-classe, excepte en
el cas de l’educació secundària postobligatòria,
en què també es poden presentar treballs de
recerca realitzats pels i les alumnes de manera
individual o en grup.
En tots els casos, els premis es lliuraran als
centres.
Cada centre hi pot inscriure el nombre de
classes que vulgui.
Els centres poden participar en qualsevol de
les categories següents:
Educació infantil i primària.
Educació infantil i educació primària cicle
inicial.
Educació primària cicle mitjà i cicle superior.
Educació secundària obligatòria:
Primer cicle.
Segon cicle.
Educació secundària postobligatòria.
—2 Temes
Els treballs han de desenvolupar qualsevol
tema relacionat amb l’opinió o la percepció que
l’alumnat té de la ràdio i la televisió en general
(publicitat, teleporqueria, informació, ficció,
educació, programes d’entreteniment, etc.).
—3 Sol·licituds
Els impresos de sol·licitud de participació en
els premis es poden recollir al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (Entença, 321, 08029
Barcelona); també es pot obtenir el model d’instància a la pàgina web del Consell
(www.audiovisualcat.net).
Les sol·licituds es poden presentar al Registre de la seu del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya, o bé a qualsevol dels llocs que preveu l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei de l’Estat 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
—4 Documentació
Els centres que hi participin han de presentar:
L’imprès de sol·licitud, degudament emplenat.
Una còpia, imprescindiblement en suport
informàtic, del treball narratiu i d’opinió amb
el qual opten al premi; es pot presentar, també,
una còpia en suport paper. El treball narratiu es
pot acompanyar o complementar amb material audiovisual realitzat en suport VHS, CD o
DVD. En cas d’aportar material audiovisual que
incorpori imatges o missatges de menors, els

centres que hi participin han de garantir, amb
total indemnitat per al Consell de l’Audiovisual
de Catalunya, el compliment de la Llei orgànica
1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret
a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la
pròpia imatge, mitjançant l’obtenció del consentiment exprés dels representats legals dels menors, per tal que el material audiovisual pugui
ser utilitzat d’acord amb l’objecte i la finalitat
dels Premis El CAC a l’escola.
Un resum del treball amb el qual opten al
premi. Aquest resum, d’una extensió d’entre
dues i quatre pàgines escrites a doble espai, s’ha
de presentar en suport paper i en suport digital
i ha d’incloure els apartats següents:
Objectiu de l’activitat presentada.
Nombre d’alumnes que hi ha participat.
Context en el qual s’ha realitzat l’experiència.
Descripció de l’experiència.
Valoració de la percepció de l’alumnat.
—5 Termini
El termini de presentació de les sol·licituds
finalitza el 26 de març de 2007.
—6 Premis i dotació econòmica
En total s’atorguen 15 premis, l’import dels
quals és de:
Educació infantil i primària
Educació infantil i educació primària cicle
inicial
1r premi dotat amb 1.500 euros.
2n premi dotat amb 1.000 euros.
3r premi dotat amb 600 euros.
Educació primària cicle mitjà i cicle superior
1r premi dotat amb 1.500 euros.
2n premi dotat amb 1.000 euros.
3r premi dotat amb 600 euros.
Educació secundària obligatòria
Primer cicle:
1r premi dotat amb 1.500 euros.
2n premi dotat amb 1.000 euros.
3r premi dotat amb 600 euros.
Segon cicle:
1r premi dotat amb 1.500 euros.
2n premi dotat amb 1.000 euros.
3r premi dotat amb 600 euros.
Educació secundària postobligatòria:
1r premi dotat amb 1.500 euros.
2n premi dotat amb 1.000 euros.
3r premi dotat amb 600 euros.
El jurat es reserva el dret a atorgar mencions,
les quals no tenen dotació econòmica.
—7 Jurat
El jurat estarà format per persones expertes
dels àmbits de l’educació i de la comunicació, i
estarà facultat per interpretar aquestes bases,
així com per resoldre’n qualsevol incidència.
Contra la seva decisió no s’admetrà cap reclamació. Els membres del jurat i el seu veredicte s’han de fer públics per mitjà del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
—8 Lliurament dels premis
Els premis es lliuraran durant el mes de juny
de 2007. El lloc i la data es comunicaran amb anticipació als centres educatius guanyadors.
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya es
reserva, en exclusiva, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública dels treballs guanyadors o amb mencions del jurat, amb la finalitat única de divulgar i publicar els esmentats
treballs en llibres, catàlegs, cartells, guies o en altre
tipus de suport que editi o produeixi el Consell
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de l’Audiovisual de Catalunya, així com a través
de la seva pàgina web (www.audiovisualcat.net).
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya podrà
publicar els treballs íntegrament, resumits o en
part, en qualsevol idioma, fent-hi constar l’autoria.
La resta de drets no atribuïts expressament
al Consell en aquestes bases, correspondran als
autors o autores.
Els treballs presentats que no hagin estat
escollits pel jurat es retornaran als centres participants en el termini de tres mesos, a comptar
de l’endemà de l’acte de lliurament dels Premis
El CAC a l’escola.
BASES
Categoria B: professorat
—1 Destinataris
Poden participar en els Premis El CAC a l’escola tot el professorat d’educació infantil, primària i secundària dels centres educatius públics
i privats de Catalunya.
Els premis es lliuraran al professorat.
Els treballs s’han de presentar, a títol individual, a raó d’un treball per professor o professora o, de manera col·lectiva, a raó d’un treball
per grup de professors.
—2 Temes
Els treballs han de desenvolupar qualsevol
tema relacionat amb la incidència que tenen els
continguts de la ràdio i la televisió en l’educació i en la tasca docent.
—3 Sol·licituds
Els impresos de sol·licitud de participació en els
premis es poden recollir al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (Entença, 321, 08029 Barcelona)
o també es pot obtenir el model d’instància a la
pàgina web del Consell (www.audiovisualcat.net).
Les sol·licituds es poden presentar al Registre de la seu del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya, o bé a qualsevol dels llocs que
preveu l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei de
l’Estat 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
—4 Documentació
El professorat que hi participi ha de presentar:
L’imprès de sol·licitud, degudament emplenat.
Una còpia, imprescindiblement en suport
informàtic, del treball amb el qual opten al premi; es pot presentar, també, una còpia en suport
paper. El material escrit es pot acompanyar o
complementar amb material audiovisual realitzat en suport VHS, CD o DVD.
En cas d’aportar material audiovisual que
incorpori imatges o missatges de menors, els
centres que hi participin han de garantir, amb
total indemnitat per al Consell de l’Audiovisual
de Catalunya, el compliment de la Llei orgànica
1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret
a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la
pròpia imatge, mitjançant l’obtenció del consentiment exprés dels representats legals dels menors, per tal que el material audiovisual pugui
ser utilitzat d’acord amb l’objecte i la finalitat
dels Premis El CAC a l’escola.
El treball presentat ha de contenir els apartats següents:
Objectius que es pretenen assolir.
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Context en què es desenvolupa.
Descripció del treball tant des del punt de
vista de la matèria objecte del treball com des
de l’aplicació pràctica al centre educatiu.
Metodologia i recursos.
Especificació de les aplicacions que el treball
té en el sistema educatiu.
Resultat final que s’espera obtenir.
Un resum del treball amb el qual opten al
premi. Aquest resum, d’una extensió d’entre
dues i quatre pàgines escrites a doble espai, s’ha
de presentar en suport paper i en suport digital
i ha d’incloure els apartats següents:
Objectiu principal que es pretén assolir
Context en el qual es desenvolupa
Descripció del contingut
—5 Termini
El termini de presentació de les sol·licituds
finalitza el 26 de març de 2007.
—6 Premis i dotació econòmica
En total s’atorguen tres premis de 3.000, 2.000
i 1.000 euros, respectivament.
El jurat es reserva el dret a atorgar mencions,
les quals no tenen dotació econòmica.
—7 Jurat
El jurat estarà format per persones expertes
dels àmbits de l’educació i de la comunicació, i
estarà facultat per interpretar aquestes bases,
així com per resoldre’n qualsevol incidència.
Contra la seva decisió no s’admetrà cap reclamació.
Els membres del jurat i el seu veredicte s’han
de fer públics per mitjà del Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
—8 Lliurament dels premis
Els premis es lliuraran durant el mes de juny
de 2007. El lloc i la data es comunicaran amb anticipació a les persones guanyadores i als centres educatius.
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya es
reserva en exclusiva, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública dels treballs guanyadors o amb mencions del jurat, amb la finalitat única de divulgar i publicar els esmentats
treballs en llibres, catàlegs, cartells, guies o en un
altre tipus de suport que editi o produeixi el Consell
de l’Audiovisual de Catalunya, així com a través
de la seva pàgina web (www.audiovisualcat.net).
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya
podrà publicar els treballs íntegrament, resumits
o en part, en qualsevol idioma, fent-hi constar
l’autoria.
La resta de drets no atribuïts expressament
al Consell en aquestes bases, correspondran als
autors o autores.
Els treballs presentats que no hagin estat
escollits pel jurat es retornaran als autors o autores en el termini de tres mesos, a comptar de
l’endemà de l’acte de lliurament dels Premis El
CAC a l’escola.
(06.207.168)

RESOLUCIÓ
de 24 de juliol de 2006, per la qual es dóna publicitat al veredicte emès pel jurat dels III Premis
El CAC a l’escola.
El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en la sessió tinguda el 13 de juliol de 2005,
va aprovar, mitjançant l’Acord 108/2005, les

bases de la convocatòria dels III Premis El CAC
a l’escola, les quals van ser publicades al DOGC
núm. 4475, de 22.9.2005.
El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en la sessió de 19 d’abril de 2006, mitjançant l’Acord 130/2006, va aprovar la composició
del jurat de la convocatòria dels III Premis El
CAC a l’escola, la qual es va publicar al DOGC
núm. 4631, d’11.5.2006.
El 27 d’abril de 2006 es va reunir, a la seu del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el jurat
dels III Premis El CAC a l’escola i va emetre el
seu veredicte.
Per tot el que s’ha exposat, i de conformitat
amb el que estableix la base setena de la convocatòria dels premis,
RESOLC:
Donar publicitat al veredicte emès pel jurat
dels III Premis El CAC a l’escola que figura a
l’annex d’aquesta Resolució.
Barcelona, 24 de juliol de 2006
JOSEP MARIA CARBONELL I ABELLÓ
President
ANNEX
Relació de centres guanyadors de la tercera edició
dels Premis El CAC a l’escola
Categoria A: centres educatius
Educació infantil i primària-primer cicle
1r premi: CEIP Puig d’Arques (Cassà de la
Selva)
2n premi: Escola Ramon Llull (Barcelona)
3r premi: Escola SOLC (Barcelona)
Educació primària-cicle mitjà i cicle superior
1r premi: CEIP d’Alfés (ZER l’Eral) (Alfés)
2n premi: desert
3r premi: CEIP Angeleta Ferrer (Mataró)
Educació secundària obligatòria-primer cicle
1r premi: desert
2n premi: desert
3r premi: desert
Educació secundària obligatòria-segon cicle
1r premi: desert
2n premi: IES-SEP La Garrotxa (Olot)
3r premi: desert
Educació secundària postobligatòria
1r premi: Escola Pia de Terrassa (Terrassa)
2n premi: IES Llobregat (Sallent)
3r premi: Nuestra Señora del Rosario (Barcelona)
Categoria B: professorat
1r premi: Claustre del CEIP Sant Domènec (La
Ràpia-Santa Margarida i els Monjos).
2n premi: desert
3r premi: desert
(06.207.169)
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