
Participació  

· Podran presentar-se tots aquells projectes innovadors, originals i en valencià. 

· Per a presentar un projecte, caldrà ser major d’edat (o que un major d’edat actue com a 
representants). 

· Els projectes podran presentar-se a partir de l’11 de desembre de 2020. 

· Escola Valenciana seleccionarà els projectes que passen a la fase d’Activació i els 
presentarà cada convocatòria convocada. 

· La 1a convocatòria d’activació serà en març de 2021. 

· Una vegada un projecte passe a la fase d’activació, es disposaran de 3 mesos per assolir 
l’objectiu de finançament. 

· Durant aquests mesos, Escola Valenciana oferirà difusió als projectes seleccionats, així 
com suport i assessorament a l’equip que presente el projecte, per a ajudar a assolir 
l’objectiu de finançament el més prompte possible. 

· Participar en EscolaLAB és totalment gratuït, Escola Valenciana no retindrà cap tipus de 
comissió. El 100% de la recaptació serà destinada al projecte. 

· Si no s’assoleix l’objectiu de finanaçament marcat per els creadors, no es farà cap 
cobrament als activistes que participaren i els creadors no hauran de pagar cap tipus de 
despesa. Malauradament, el projecte quedarà descartat per a futures edicions. 

· L’equip que presente el projecte podrà escollir si hi ha recompenses per als activistes que 
facen aportació econòmica. Serà responsabilitat de l’equip esmenat establir els trams de 
donatius per a cada recompensa, així com la seua adquisició/disseny/producció i costos 
d’enviament si s’assoleix l’objectiu econòmic del projecte. 

· La participació en el programa EscolaLAB implica l’acceptació de les bases legals. 

 



Guia EscolaLAB 

Envia el teu projecte. Prepara una breu memòria que contemple: 

· Conta’ns què vols fer, on i per què! Si pots, adjunta alguna fotografia, imatge o 
dibuix si creus que pot ajudar-nos a entendre o valorar millor la teua idea! 

· Conta’ns de la manera més detallada possible quants diners necessites i en què 
vas a gastar-los. Si no estàs segur, nosaltres podem fer una valoració econòmica en 
la nostra deliberació interna i suggerir-te-la si passes a la fase d’activació! 

· Si assoleixes el teu objeciu… Quan vas a ficar-lo en marxa? Quant de temps 
necessites per preparar-te? Si fas recompenses, quant necessites per a preparar-les? 
Tot açò ho has de tindre el més clar possible! 

· Formes part d’alguna associació? Vas a fer difussió entre els teus amics i 
familiars? Quanta més gent millor! Pensa bé a quin públic vols adreçar-te! Nosaltres 
t’assessorarem i donarem suport comunicatiu si passes a la fase d’activació! 

· Si tu o el teu equip teniu perfils a les diferents Xarxes Socials, fes-nos-ho saber! Ens 
ajudarà a crear fluxe comunicatiu cap a vosaltres i a potenciar la idea! 
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