II EDICIÓ. EL MÓN AMB LA MIRADA DE LA INFÀNCIA
RECONEIXEMENTS A TREBALLS D’INVESTIGACIÓ

Ninos Gestió Educativa, junt a Florida Centre de Formació i Consum Coop. Val. convoca la segona
edició dels Reconeixements a Treballs d’Investigació adreçades a la promoció i valorització d’una
cultura de la infància, dins de les temàtiques definides en aquestes bases.
Objecte del Reconeixement
NINOS som una cooperativa valenciana d’Escoles Infantils que creiem i treballem per a construir
una Cultura de la Infància, on els xiquets i les xiquetes són protagonistes del seu propi
aprenentatge. En Ninos considerem que tenim la responsabilitat d’impulsar un canvi en
l’educació, prestant especial atenció a l’educació infantil com un període fonamental en el
desenvolupament de la persona.
Volem promoure una Cultura de la Infància que posa en valor la importància d’acompanyar amb
els temps, espais, maneres de fer necessàries per afavorir el benestar i tot allò que va
intrínsecament unit a ser infant: l’espontaneïtat, l’observació, la curiositat, l’afectivitat, el moviment
i l’expressió de les emocions.
Cultura de la Infància és també reivindicar l’educació infantil dels 0 als 3 anys com a etapa
educativa clau per al desenvolupament social, emocional i educatiu posterior de les criatures. És
entendre el paper crucial i l’aportació educativa de les mestres i educadores d’aquesta etapa, i
contribuir al seu reconeixement social.
Participants
Poden participar en aquesta convocatòria els i les estudiants del Grau d’Educació Infantil i del
Màster de Professorat de Florida Universitària i de la Universitat de València, i l’alumnat del Cicle
de Grau Superior d’Educació Infantil de Florida Universitària, que presenten el seu Treball Fi de
Grau/Màster (TFG) o Treball Fi de Cicle, en el curs 2021-22 (1a o 2a convocatòria).
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Línies d’investigació:
1. Contextos, processos i mirades des de la cultura de la primera infància per a un
món més igualitari i just.
Seran benvinguts aquells treballs que analitzen variables, processos, propostes,
metodologies, o reflexions que permeten fer valdre l'etapa d'educació infantil i la seua
importància social i educativa, i en especial la de 0 a 3 anys.
2. Innovació pedagògica: metodologies i pràctiques pedagògiques en el context
d'Escoles Infantils Ninos.
Es podran presentar a aquesta línia els treballs que analitzen la praxi pedagògica a les
escoles NINOS, amb l'objectiu de contribuir a millorar la nostra praxi i justificació del
projecte, així com visibilitzar les experiències d’innovació i bones pràctiques.
Reconeixements
S’ atorgaran els següents reconeixements:
1. Reconeixement al millors treball Fi de Grau o Fi de Màster, dins de la línia d’investigació
1, amb una dotació de 250 euros.
2. Reconeixement al millors treball Fi de Grau o Fi de Màster, dins de la línia d’investigació
2, amb una dotació de 300 euros.
3. Reconeixements al millors treball Fi de Cicle Formatiu, dins de la línia d’investigació 1,
amb una dotació de 250 euros.
4. Reconeixements al millor treball Fi de Cicle Formatiu, dins de la línia d’investigació 2, amb
una dotació de 300 euros.

Bases reguladores
Documentació a presentar en format electrònic
1. Formulari d’inscripció disponible a la pàgina web de Ninos Escoles Infantils:
https://www.escolesinfantilsninos.com/premi-el-mon-amb-la-mirada-de-la-infancia/
2. Pòster o resum executiu amb una extensió màxima de 3 pàgines que ha de incloure:
Objectius i hipòtesis del treball, resum del marc teòric i referències clau, resum de resultats
i conclusions. Aquest resum s’ha de acompanyar del treball complet en PDF amb tots
el arxius que l’integren. Tota la documentació es lliurarà per correu electrònic a l’adreça:
PremisNinos@escolesinfantilsninos.com
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Termini de presentació
Formulari d’inscripció: Els i les estudiants poden inscriure els seus treballs a partir del 1 de febrer
i fins al 20 de maig de 2022.
Podran participar treballs presentats tant en primera (juny 2022) com en segona convocatòria
(setembre 2022).
Resum executiu/Pòster, i treball complet: El termini per a lliurar el resum executiu i el treball final
és el dia 30 de setembre de 2022.

Criteris de valoració dels treballs
Els treballs seran avaluats pel Comitè Avaluador d’acord als següents criteris:
1. Qualitat tècnica del treball: 3 punts
2. Innovació del treball en la definició de la temàtica i/o forma d’abordar la investigació. 2
punts
3. Contribució als objectius de posar en valor una cultura de la infància, y/o el projecte
pedagògic i praxi de NINOS. 2,5 punts
4. Transferibilitat dels resultats obtinguts. 2,5 punts.
El Comitè Avaluador estarà integrat per un representat de Florida Universitària, un representant
de l’Àrea d’Ensenyament 0-18 anys, un representant de Consum Coop. Val., i dos representats de
Ninos Gestió Educativa Coop. Val.
Són funcions del Jurat/Comitè Avaluador les següents:
- L’anàlisi i l’admissió definitiva dels treballs rebuts.
- L’anàlisi dels treballs presentats i la seua valoració, podent recaptar a aquest efecte els
assessoraments que estime oportuns.
- La vigilància i el compliment de l’anonimat rigorós amb el qual s’ha d’examinar la
documentació.
- Elaborar la proposta raonada de resolució definitiva.
Una vegada triat el treball que serà proposat com a guanyador, el Comitè Avaluador redactarà
l’acta corresponent, que contindrà el dictamen raonat que va fonamentar la decisió
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Resolució de la convocatòria
La resolució d'aquesta convocatòria de reconeixements es notificarà la segona quinzena
d’octubre, via e-mail als guanyadors o guanyadores i es difondrà a través de les pàgines WEB de
Ninos Escoles Infantils i de Florida Universitària.
La decisió del Comitè Avaluador serà inapel·lable.
Els reconeixements seran entregats en un acte públic organitzat per les entitats organitzadores.
Els premis, en alguna de les seues categories, podran no adjudicar-se i declarar-se deserts.
La participació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació de les presents bases.
L'organització dels Reconeixements i els seus integrants es comprometen a garantir la
confidencialitat dels treballs i projectes premiats. Únicament es podrà difondre la informació
continguda en la fitxa d'inscripció.
Les dades personals que faciliten els i les concursants s’incorporaran als sistemes d’informació de
NINOS. La informació obtinguda serà processada únicament per a la seua gestió administrativa,
quedant totalment prohibida la seua utilització per a finalitats diferents de les indicades en el
present document.
Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades podran exercitarse mitjançant escrit dirigit a Ninos Gestió Educativa. C/ Rei En Jaume I, 2. 46470 – Catarroja
(Valencia).
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Annexe 1. Resum executiu o pòster.
El resum o pòster ha d’incloure els següents apartats:
1.
2.
3.
4.
5.

Problema que aborda el treball i justificació del seu interés.
Objectius.
Metodologia.
Resultats i transferibilitat.
Conclusions.

El resum ha de tindre una extensió màxima de 3 pàgines (arial 11, interlineat 1,15)
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