Una de les finalitats de la Fundació és convertir-se en
element dinàmic dins el món de l’educació i el lleure, mitjançant la promoció d’activitats i estudis en
la línia de pensament i principis del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca.
Incidir en el camp educatiu i desenvolupar polítiques pedagògiques i progressistes i avançades són
alguns dels fonaments de la Fundació Maria Ferret.
L’actuació de la Fundació Maria Ferret no ha de quedar restringida a l’àmbit exclusiu de l’escoltisme i
el guiatge, ha de ser una entitat oberta a la societat, amb incidència positiva en el desenvolupament
educatiu i social del país, potenciant i fent promoció dels valors, tarannà i objectius propis de
l’escoltisme i el guiatge.
Una de les eines que utilitza la Fundació per tal d’aconseguir-ho és la concessió d’una beca anual
d’actuació i investigació, d’acord amb la línia educativa fixada conjuntament pel Patronat d ela
Fundació Maria Ferret i l’Equip de Comissariat del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca. Els diferents
treballs que han obtingut beca de la Fundació Maria Ferret són:
1995, amb el tema “Expansió a Mallorca de l’educació en el lleure”. El treball premiat fou “Marginació
social i lleure”.
1996, amb el tema “Didàctica i aplicació de les noves tecnologies en el món del lleure”. El treball
premiat fou “Triem l’alternativa!”, sobre les energies renovables
1997, es va decidir donar suport a la participació d’una unitat del Moviment Escolta i Guiatge de
Mallorca a “Jambville”, França, a una trobada a nivell europeu.
1998, amb el tema: “Guia didàctica de l’entorn dels Camps Escoltes de Sa Torrentera i S’Alova”. El
treball premiat fou: “Sentim S’Alova i Sa Torrentera, per conèixer”.
1999, amb el tema: CANTEM” per a l’elaboració d’un cançoner amb lletra i música. El treball premiat
fou: “Un grapat de cançons“.
2006, amb el tema ‘Per continuar fent país, a l’escoltisme i el guiatge hi cabem tots’. El treball
guanyador fou la ‘Guia de Recursos Interculturals per a l’educació en el leure’
2008, amb el tema “Un altre món, és possible?”. El treball guanyador fou: “Tots a taula! 101 receptes
per a campaments”
2009, amb el tema “Defensam la natura”. El treball guanyador fou “Observar la natura”
2010, amb el tema “Feim cultura, feim país”: El treball guanyador fou “Gatamoix”
Enguany es proposa a totes les persones interessades a posar de manifest l’esperit transformador,
constructiu i de millora que l’escoltisme i el guiatge promouen mitjançant propostes d’actuació o
d’investigació que posin de manifest aquestes actituds envers el medi natural, la cultura, la
dinamització social, etc. Per això, el tema de les Beques 2012 és:

Eines per l’escoltisme d’avui!
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1.

Beneficiaris:
Poden ser beneficiaris de la beca, persones,
grups i associacions, sense distinció d’origen,
residència, ni límit d’edat.

2.

Per optar a l’esmentada beca els projectes
han de ser originals.
La beca és un treball d’investigació,
identificat pel títol o lema escollit, que
versarà sobre el lema proposat, “Eines per
l’escoltisme d’avui”. S’ha de lliurar la
següent documentació:
a)
Sol·licitud
de
participació
i
acceptació expressa de les bases d’aquesta
convocatòria. El formulari de sol·licitud es
pot
demanar
per
correu-e
a
fundacio@fundaciomariaferret.org o a la
secretaria de la Fundació Maria Ferret.
b)
El projecte a presentar haurà de
seguir aquest guió:
TÍTOL
AUTOR/S: nom complet de l’autor o
autors i dades personals completes, a
més del seu currículum.
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA,
incloent els objectius o les finalitats del
treball i la metodologia de treball.
TIPUS DE TREBALL, com serà el
format final: guia o llibre, CD, quaderns
o altres.
CALENDARI DE TREBALL PROPOSAT
c)
En el cas que el projecte presentat
tingui concedida alguna altra ajuda o
subvenció, haurà d’indicar-se l’origen i la
quantia.
Tota la documentació escrita haurà
de ser enviada en format electrònic i
redactada en català.

3.

Termini de lliurament:
La data límit per al lliurament d’aquesta
documentació és dilluns dia 12 de novembre de
2012
4.

5.

Presentació:
Per correu-e, personalment o per correu
certificat a la Secretaria de la Fundació. En
qualsevol cas s’haurà d’adjuntar tota la

.
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documentació descrita al punt 2 d’aquestes
bases.
Decisió:
a)
Un jurat integrat per especialistes i
persones de reconegut prestigi alienes a la
Fundació, decidirà el projecte seleccionat.
b)
La beca pot ser declarada deserta,
segons criteri del jurat.
c)
El veredicte del jurat i la informació
pública sobre el resultat d’aquesta
convocatòria es farà el dia 30 de novembre
de 2012, en el marc del lliurament de
Premis de la Fundació Maria Ferret.
d)
La documentació no premiada podrà
ser recollida a la seu de la Fundació, en un
termini no superior a 30 dies, després
d’haver comunicat oficialment el veredicte
als participants.

6.

Lliurament:
La dotació econòmica de la beca serà de
1.000,00 euros, es farà efectiva en tres terminis:
un terç després de l’anunci del veredicte, un terç
en el transcurs del treball, d’acord amb el
seguiment que es farà, i un terç al finalitzar el
projecte, d’acord amb el calendari presentat.
Si a criteri del jurat, el becari no compleix el
desenvolupament de les tasques programades, la
Fundació es reserva el dret de procedir com
estimi convenient i, fins i tot, sol·licitar la
devolució de les quanties lliurades.
7.

Publicació:
El treball becat podrà ser editat i/o divulgat a
criteri de la Fundació. L’autor o autors, en
acceptar les bases de la convocatòria, cedeixen
tots els drets de propietat intel·lectual a la
Fundació Maria Ferret.
8.

La participació en aquesta selecció i
convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes
bases i de les decisions del jurat anomenat a
l’efecte.
La decisió del jurat serà inapel·lable.
El jurat es reserva el dret de resoldre, segons
el seu bon criteri, qualsevol contingència no
prevista en aquestes bases.

