EL CENTRE ASSOCIAT DE LA UNED DE LA SEU D'URGELL convoca el
CONCURS "PROJECTE UNED-SÈNIOR" amb l'objectiu de recolzar i
difondre iniciatives emprenedores i innovadores a través del seu
programa UNED SÈNIOR.

BENEFICIS

Els participants seleccionats, tindran la possibilitat de dur a terme el curs del
projecte durant un dels quadrimestres del curs acadèmic 2013-2014, sempre
que es compleixin les condicions generals del programa UNED Sènior del
Centre Associat.

CRITERIS DE AVALUACIÓ
• Viabilitat de la proposta.
• Originalitat.
• Caràcter innovador.
• Respecte a l'educació d'adults.
• Que ofereixi formació en temàtiques que interessen a les persones adultes,
amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida.
•

Que

proporcioni coneixements,

aprenentatges

i

estratègies

per al

desenvolupament integral i l'autonomia personal.
• Que afavoreixi la comunicació a través de les relacions interpersonals i de la
trobada intergeneracional.
• Que proporcioni tots aquells elements necessaris per a un millor coneixement
de l'entorn cultural.

BASES DEL CONCURS

1.- Participants.

Podrà optar al Concurs qualsevol persona natural o jurídica amb independència
de la seva nacionalitat, en possessió d'una Titulació Universitària. Si es desitja
presentar més d'una proposta, s'hauran de realitzar com a propostes
absolutament separades i independents.

La presentació de propostes ha de presentar-se en el Centre Associat de la
UNED de la Seu d'Urgell, amb domicili en Plaça de les monges, 2, 2a planta de
la Seu d’Urgell.

2.- El projecte
• Pot ser presentat en llengua castellana o catalana.
• La programació del curs tindrà en compte la durada dels cursos d’UNED
Sènior: 30 hores lectives, dividides en sessions de dues hores de durada
durant 15 setmanes consecutives.
• Els punts a incloure són:
1. Nom del projecte
2. Finalitat
3. Objectius
4. Justificació
5. Continguts
6. Activitats
7. Metodologia

3. Presentació.
La finalitat d’aquest projecte està dirigida a la formació de persones adultes
amb independència de la formació acadèmica que posseeixin, interessades a
enriquir els seus coneixements. L’extensió màxima del projecte serà de 6
pàgines en tipografia times new roman, mida 12, a doble espai i per una sola
cara.

Els originals es remetran a la següent adreça:
Centre Associat UNED Seu d ' Urgell
Plaça de les monges n°1, 2 n 2pis.
25700 La Seu d’Urgell

En el sobre de lliurament, s'indicarà clarament: Per: “Concurs de projecte
UNED Sènior”.
Haurà d’incloure tres originals impresos del projecte, enquadernats o
engrapats, i una còpia en format digital o electrònic, és a dir, gravada en CD.
Cada còpia impresa del projecte anirà signada amb pseudònim.
A dins del sobre també s’inclourà un altre sobre tancat i retolat amb el títol del
projecte i el pseudònim, amb la següent informació:
A) Nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte i correu electrònic de l'autor,
acompanyats per una còpia del DNI o passaport.
B) Declaració escrita que manifesti expressament:
• Que el projecte enviat és original.
• Que l'autor té la plena disponibilitat dels drets d'explotació del projecte
i, per tant, no existeix limitació o compromís amb terceres persones.
• Que l'autor accepta totes i cadascuna de les bases del concurs.
• Data i signatura original.

Serà desqualificada tota participació que no respecti l'anonimat requerit fins
que la fallada del Jurat sigui emesa.

3. Termini.
El termini per presentar les propostes comença el 1de juliol i finalitza el 27 de
juliol de 2013. La setmana del 16 de setembre es publicaran a la web del centre
el o els projectes finalistes.

El Centre Associat no es fa responsable de la possible pèrdua o deteriorament
dels originals, ni dels retards o qualsevol altra circumstància imputable a
correus o a tercers que pugui afectar el lliurament de les obres participants. El
Centre Associat admetrà els originals rebuts per l'oficina de correus quan la
data de lliurament deixi constància que aquest s'ha realitzat dins del termini
d'admissió d'originals.

Pel fet de presentar-se al Concurs, els participants accepten aquestes bases i
es comprometen a no retirar el seu projecte una vegada presentat al concurs.
Això implica l'absència de compromisos previs o simultanis per al projecte
participant.

4. Jurat i fallada.

El jurat estarà format per personal de la direcció del Centre Associat de la
UNED de la Seu d’Urgell i alumnes de la Universitat Sènior de la Seu d’Urgell.
Serà nomenat per D. Joan Mingorance Pérez, Director del Centre Associat.
La composició del jurat no es farà pública fins al dia mateix de la fallada del
Premi. La fallada del jurat serà inapel·lable i es farà públic en mitjans
electrònics i de premsa, la setmana del 16 de Setembre del 2013. No obstant
això, el Centre Associat es reserva el dret a modificar aquesta data a la seva
conveniència.
El projecte premiat, així com els finalistes si s’escau, seran contactats
expressament.

El jurat estarà facultat per resoldre tota qüestió de la seva competència que no
hagués quedat establerta de manera explícita en aquestes bases.

DISPOSICIONS GENERALS

La presentació del projecte a aquest concurs implica necessàriament:
l'acceptació íntegra i incondicional de les bases per part del participant, així
com de la decisió del Jurat, que tindrà potestat per interpretar qualsevol dubte
sobre els continguts de les bases.

El consentiment del participant a la divulgació de la seva identitat i del projecte
innovador, sent responsabilitat del mateix participant la protecció de la seva
idea a l'efecte de la Llei de Propietat Intel·lectual que si escau correspongui i,
per tant, l'organització queda eximida de qualsevol responsabilitat en aquesta
matèria.

La garantia per part del participant, amb total indemnitat per a l'organització que
l'autoria del projecte presentat, no sigui cap còpia ni modificació total o parcial
de cap altra i que no vulnera cap dret de propietat intel·lectual o industrial,
deure secret o pacte de confidencialitat.

L'incompliment d'aquestes bases o la falta de veracitat a realitzar aquestes
manifestacions i garanties per part del participant comportaran la pèrdua del
premi que li anés concedit.

La Seu d’Urgell , 20 de juny de 2013
De conformitat amb l'establert en la llei orgànica 15/1999, li informem que les seves dades de
caràcter personal s'incorporaran en un fitxer per a ús exclusiu d'aquest Centre i de la UNED.
Pot exercitar-se els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, presentant una sol·licitud
per escrit, i adjuntant fotocòpia del seu DNI, al Centre Associat a la UNED en la Seu d’Urgell,
situat Pl. de les Monges, 1, 2 de la Seu d’Urgell

