
Terminis 

El termini de lliurament de treballs per la 8a convoca-
tòria del Premi “Maria Antònia Figuerola” és el 27  
de març del 2020.

Condicions del premi 
El Premi podrà ser considerat desert si cap de les obres 
acompleix els criteris de qualitat valorats pel jurat, acor-
dats amb la comissió organitzadora del Premi.

El jurat pot considerar en absència d’una obra guanya-
dora, la condició de premi accèssit a aquelles obres que 
tot i no haver assolit el nivell de mèrits del primer premi 
assoleixin un nivell de qualitat suficient .

La participació en el Premi comporta que l’autor o au-
tors guanyadors autoritzen a la Fundació Pedagògica 
EL BROT a fer difusió del seu treball de recerca i ser-ne 
propietaris.

És imprescindible que l’autor/a del treball guanya-
dor assisteixi a l’acte d’entrega del Premi.

Dotació del premi 
La dotació econòmica del Premi en aquesta vuitena edi-
ció és de 1.500 euros, pel primer premi i en absència 
d’aquest, l’accèssit de 500 euros i el compromís, per 
part de la Fundació, de la difusió del treball.

Jurat 
Els treballs seran valorats per un jurat format per un mí-
nim de 3 persones on hi haurà representats especialistes 
tant d’història i geografia de Catalunya com del món 
de la pedagogia. Els originals de les obres no premiades 
podran ser retirats de la secretaria de la Fundació a par-
tir d’un mes després de la publicació del veredicte.

Anteriors edicions
Els treballs guanyadors de les 7 edicions anteriors, es poden 
consultar a: http://elbrot.es/premi-maria-antonia-figuerola/ 

Patrocinadors   

Ajuntament de Bellprat.

Ajuntament de Sant Joan Despí

Amics de Maria Antònia Figuerola

Fundación Aprender

Col·laboradors   

ATCAT. Associació Tartamudesa CATalunya. 

Centre Excursionista de Catalunya.

Departament de Geografia i Història de la Facultat 

de Lletres de la Universitat de Girona.

IPECC, Institut de projecció exterior de cultura ca-

talana.

Museu d’Història de Catalunya.

Fundació QUER ALT.

Contacte  

Per a qualsevol dubte respecte al premi us podeu  
dirigir a l’adreça de correu electrònic següent:

premimafiguerola@elbrot.es 

o bé al telèfon:

93 477 11 95
També trobareu tota la informació del Premi a:

www.elbrot.es 
http://elbrot.es/premi-maria-antonia-figuerola/  

8a edició del Premi 
 MARIA ANTÒNIA 

FIGUEROLA
de treballs de recerca  
històrico-geogràfics  

amb aplicació didàctica 
per alumnes de primària,  

secundària i batxillerat

 Maria Antònia Figuerola Monserrat 
Neix a Torredembarra el 23 de gener de 1928. 

Ens deixa a la terra el 18 de gener del 2011. 

Educadora i especialista en el lleure. 

Cofundadora de la Fundació Pedagògica EL BROT



Comissió organitzadora 
Directores: Sílvia Figuerola gómez 

     Carmen rojo mayor

Secretària: margarita CaStán garreta

maria Pàrraga i eSColà. Fundadora de la Fundació 
Pedagògica EL BROT. 

óSCar CamPaña Centella. Patró Fundació Pedagògica  
EL BROT.

montSerrat orFila garCía. Presidenta dels amics de 
M.A. Figuerola

Xavier lóPez SánChez. Psicòleg de l’Escola El Brot.  

BASES EDICIÓ 2019-2020 Premi 

Maria Antònia Figuerola

27 d’abril de 2020

La Fundació pedagògica EL BROT ha convocat 
la vuitena edició del Premi

“MARIA ANTÒNIA FIGUEROLA“
de treballs de recerca històrico-geogràfica 

amb aplicació didàctica a les escoles i instituts.
Aquest premi està inspirat en les inquietuds 
pedagògiques de Maria Antònia Figuerola.

 Finalitats
Impulsar iniciatives que aprofundeixin en el coneixe-
ment històric i geogràfic de Catalunya.

Motivar als alumnes d’estudis universitaris a participar 
en experiències de recerca amb aplicació dins la pràctica 
educativa.

Obtenir propostes pedagògiques per millorar la qualitat 
de la didàctica de l’ensenyament de la història i geogra-
fia de Catalunya.  

 Temàtica

És essencial que els treballs aportin aspectes tant his-
tòrics com geogràfics de Catalunya. Els participants són 
lliures d’escollir el període històric al qual van destinats 
així com l’espai geogràfic al que facin referència. La 
part de proposta didàctica pot variar en quant als seus 
destinataris: educació primària, educació secundària 
obligatòria i batxillerat. També s’acceptaran propostes 
d’aplicació a més d’un nivell educatiu. Es valorarà posi-
tivament la creativitat del treball presentat. 

Participants
Podran presentar-se a la convocatòria alumnes universi-
taris que acreditin estar fent estudis de pedagogia, ma-
gisteri, història, geografia, història de l’art, arqueologia 
i antropologia i també alumnes d’estudis directament 
relacionats amb aquest àmbit. La comissió organitzado-
ra es reserva el dret a decidir l’admissió de treballs de 
candidats amb altres estudis.

Els participants es poden presentar de forma individual  
i també en equip sent conscients que el premi s’atorgarà 
a l’obra guanyadora.

Presentació oficial del Premi
El 27 d’abril del 2020 es farà l’acte de presentació oficial 
de la 8a edició del Premi “Maria Antònia Figuerola” 

 

Forma i presentació dels treballs
Els treballs han d’estar escrits en llengua catalana i hau-
ran de ser originals i inèdits no podent haver optat o 
guanyat altres premis.

Es presentarà 3 còpies de l’obra en format paper i tam.
bé una còpia en suport informàtic (USB, CD).

Juntament amb els originals s’haurà de presentar un so-
bre apart on s’especifiqui:

3  Títol del treball.

3  Nom i cognoms de l’autor.

3  Adreça.

3  Telèfon de contacte.

3  Correu electrònic. 

3  Un document que acrediti acomplir els 
criteris demanats per poder participar com 
a estudiant.  

Als treballs no hi constarà el nom de l’autor/a.

Aquesta informació serà revisada prèviament per la co-
missió organitzadora per tal de constatar que el treball 
acompleix els requisits necessaris per participar al premi  
i posteriorment es lliurarà al jurat. 

El lliurament dels treballs es pot fer personalment o bé 
mitjançant correu certificat a la següent adreça:

Fundació Pedagògica El Brot   
c/ Major 41, Baixos  
08970 Sant Joan Despí 


