
Resolució del Jurat 

Premi Ensenyament Fundació Cercle d’Economia 2015 

 

El Jurat del Premi Ensenyament Fundació Cercle d’Economia, reunit en sessió plenària el  19 
de febrer de 2015, després de rebre informe detallat sobre les candidatures dels 57 projectes 
presentats per 60 centres educatius, va decidir seleccionar com a finalistes les 5 escoles i 
instituts que s’acaben d’esmentar.  

Posteriorment, el Jurat, reunit en sessió plenària el dia 8 d’abril de 2015, després d’haver 
visitat els 5 centres finalistes, va resoldre atorgar els tres diplomes de finalistes, el segon i el 
primer premi de la manera següent. 

El Jurat va decidir atorgar un diploma de finalista a 

l’ ESCOLA VORAMAR de Barcelona 

pel profund i efectiu canvi en la seva estructura organitzativa que li ha permès fer una  
presa de decisions amb visió de globalitat d’escola i de projecte comú; per l’existència d’un 
lideratge pedagògic i de gestió que treballen  conjuntament; pel treball de l’equip docent, 
basat en  un projecte educatiu clar, conegut i compartit i que avalua allò que fa, com ho fa i 
quins resultats obté, amb esperit de millora contínua. 

Enhorabona. 

Recull el diploma de finalista i les entrades per a Cosmocaixa i CaixaForum, gentilesa de 
l’Obra Social de la Caixa, la Directora, Sra. Patrícia Fuster. 

 

El Jurat va decidir atorgar un diploma de finalista a 

l’INSTITUT EL CASTELL d’Esparreguera 

pel desenvolupament d’un projecte de direcció que es va iniciar en un context molt marcat 
per la mala projecció del centre i per les repercussions de la crisi econòmica. El projecte 
està assolint l’optimització de l’atenció a la diversitat, entesa com a treball per l’excel·lència i 
l’equitat, i al mateix temps afavoreix la participació i la confiança d’alumnes, professors i 
pares. Els bons resultats acadèmics i l’elevat grau de  satisfacció de tots els components del 
centre  mostren la consolidació de la millora global.  

Enhorabona. 

Recull el diploma de finalista  i les entrades per a Cosmocaixa i CaixaForum, gentilesa de 
l’Obra Social de la Caixa, la Cap d’Estudis, Sra. Noemí León. 
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El Jurat va decidir atorgar un diploma de finalista a 

l’INSTITUT QUATRE CANTONS de Barcelona 

perquè des de la seva creació està desenvolupant un projecte educatiu innovador, obert i 
inclusiu que cerca l’excel·lència, l’equitat i la formació integral dels joves. Ha realitzat una 
radical transformació de l’organització i el funcionament del centre, com ara la gestió del 
temps, les agrupacions i els espais, els continguts curriculars, les metodologies i l’avaluació. 
Així s’ha aconseguit reinterpretar el paper central de l’alumne en els processos 
d’aprenentatge i el del professor en l’acompanyament en aquest procés. 

Enhorabona. 

Recull el diploma de finalista i les entrades per a Cosmocaixa i CaixaForum, gentilesa de 
l’Obra Social de la Caixa, el Director, Sr. Ramon Grau. 

 

El Jurat va decidir atorgar el Segon Premi, dotat amb 6.000 euros, a  

l’INSTITUT BAIX CAMP de Reus 

perquè ha reorganitzat integralment el seu funcionament mitjançant un sistema informàtic 
desenvolupat pel propi centre que dóna resposta a les necessitats i expectatives de tota la 
comunitat educativa del centre: alumnes, pares, professors i personal d’administració i 
serveis. Aquesta reorganització els ha permès implementar projectes i plans d’innovació per 
fer un aprenentatge actiu i cohesionat, molt personalitzat i plurilingüe.    

És per aquesta capacitat de reinventar-se; per haver prioritzat l’assessorament als alumnes 
orientant-los cap els programes que s’ajusten més a les seves potencialitats; per la millora en 
els resultats acadèmics, i per aconseguir una taxa molt elevada de continuació dels seus 
estudiants en els estudis post-obligatoris, 

que el Jurat ha decidit atorgar-li el Segon Premi del Premi Ensenyament Fundació Cercle 
d’Economia 2015. 

Enhorabona. 

Recull el premi el Director, Sr. Josep-Gabriel Lluís Queralt. 

 

I, finalment, el Jurat va decidir atorgar el Primer Premi, dotat amb 12.000 euros, a 

l’ESCOLA SADAKO de Barcelona 

perquè és una escola exemplar i pionera en la innovació i la transformació dels processos 
d’aprenentatge basats en el protagonisme de l’alumnat en la construcció del propi 
coneixement, el treball en equip, el treball per competències i la interrelació 
d’aprenentatges. 
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L’Escola ofereix un magnífic exemple d’un equip de professionals liderat per un equip 
directiu que ha impulsat la renovació pedagògica i didàctica, i ha sabut il·lusionar 
estudiants, famílies i docents en el desenvolupament d’un projecte d’aprenentatge 
compartit. 

És per aquesta dimensió d’escola exemplar en quant a la cohesió de tota la comunitat 
educativa en torn d’un innovador projecte orientat cap el futur 

que el Jurat ha decidit atorgar-li el Primer Premi del Premi Ensenyament Fundació Cercle 
d’Economia 2015. 

Enhorabona. 

Recull el premi el Director, Sr. Jordi Musons. 
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