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Premis
de l’educació
en el lleure



Des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
i la Fundació Carulla, entitats que treballem per defensar
els drets de les persones joves, som conscients de la tasca
imprescindible que realitzen les entitats dʼeducació en el
lleure. Una tasca que realitzen arreu del territori
català i que tot sovint queda invisibilitzada i no rep el
reconeixement ni el suport institucional i social que
realmente mereix. És per això que enguany celebrem els
Premis de l'Educació en el Lleure 2022 per reconèixer i fer
visible la tasca de les entitats educatives i així contribuir
en impulsar els seus projecte i iniciatives.

Premi Estímul Plus

Premi Estímul

Un únic premi que consistirà en
1500€ a destinar al projecte premiat

Tres premis que consisitran en 800€
cadascun destinats als projectes
premiats



Premi Estímul Plus
Qui sʼhi pot presentar?

Agrupaments Escoltes

Centres dʼesplai

Altres associacions juvenils que es
dediquin a lʼeducació en el lleure

Premis

1500€ a destinar al projecte premiat

Es premiaran els projectes que

Es vulguin realitzar durant el curs 2022-23

Situïn els infants i joves al centre de l'aprenentatge

Conformin experiències educatives les quals
incorporin pedagogies crítiques i transformadores

Incorporin mecanismes per a garantir la participació
dels infants i adolescents que participen al projecte

Fomentin el treball en xarxa amb altres
organitzacions socials i educatives

Presentin la màxima viabilitat possible a dur-se a
terme al llarg dʼun any
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Qui sʼhi pot presentar?

Agrupaments Escoltes

Centres dʼesplai

Altres associacions juvenils que es
dediquin a lʼeducació en el lleure

Premis

Tres premis de 800€ a destinar
als projectes premiats



Calendari
Juny

Publicació de les bases i inici de
la presentació de candidatures

23 dʼoctubre (a les 23:59h)

Data límit de presentació de candidatures.
En quedaran excloses les que s'hagin
presentat fora d'aquest període

16 de novembre

Comunicació del veredicte final a les
entitats guanyadores

Novembre (a concretar)

Gala dʼentrega de premis

Jurat
2 membres del Secretariat del CNJC (veu i vot)

2 experts/es en lʼàmbit de lʼassociacionisme
educatiu juvenil (veu i vot)

1 membre de la Fundació Carulla (veu i vot)

1 tècnic/a de participació i associacionisme del
CNJC serà el secretari del jurat (no tindrà vot)

Aclariments
Les bases reguladores oficials de la
convocatòria amb tota la informació necessària
per presentar les vostres candidatures les
trobareu aquí i a cnjc.cat

Per a resoldre dubtes podeu posar-vos en
contacte amb: participacio@cnjc.cat

https://cnjc.cat/storage/app/media/Bases%20Reguladores%202022_Premis%20Lleure.pdf
https://cnjc.cat/ca



