
   
    

 

Nota de premsa 
 
 

La Fundació Cercle d’Economia atorga el 
Premi Ensenyament en la seva X edició 

 
 

Fruit de la col·laboració entre la Fundació Cercle d’Economia 
 i l’Obra Social ”la Caixa” 

 
 
 

• El primer premi és per a l’Escola Joaquim Ruyra, de l’Hospitalet de 
Llobregat, i el segon premi per a l’Institut Montgròs, de Sant Pere 
de Ribes 

 
 

Barcelona, 11 de maig de 2017.- Avui s’ha lliurat el Premi Ensenyament 
2017 que, en la seva X edició i fruit de la col·laboració entre la Fundació 
Cercle d’Economia i l’Obra Social ”la Caixa”, ha comptat amb la 
participació del President de la Fundació del Cercle d’Economia, Carlos 
Cuatrecasas, la Directora General Adjunta de la Fundació Bancària ”la 
Caixa”, Elisa Durán, el President del Cercle d’Economia, Juan José Brugera, 
i la Consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz. 
 
El primer premi, atorgat a l’Escola Joaquim Ruyra, té una dotació de 
15.000€ i el segon premi, atorgat a l’Institut Montgròs, de 8.000€. Els 
centres educatius finalistes són l’Escola Magraners de Lleida, l’Escola la 
Maquinista de Barcelona i l’Escola Torre Roja de Sant Pere de Vilamajor, que 
podran gaudir de les visites a CosmoCaixa. 

En aquesta edició de 2017, el Premi ha rebut 41 candidatures que han estat 
avaluades per una Comissió del Jurat d’acord a un conjunt de criteris de 
valoració i estudi establerts en les reunions de la seva constitució. Els projectes 
incideixen sobre la millora de l’aprenentatge dels alumnes, l’ús de les noves 
tecnologies, el desenvolupament de processos de transformació educativa 
vinculats a l’aprenentatge, el treball competencial, l’empoderament de les 
famílies, la millora de la inserció dels alumnes en el món laboral, etc. Són 
projectes diversos, provinents de totes les demarcacions catalanes i de centres 
públics, concertats i privats. 

 

 

 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
Pel que fa a l’Escola Joaquim Ruyra de l’Hospitalet de Llobregat, guanyadora 
del primer premi, fa 8 anys que va decidir d’implicar-se en el projecte de 
Comunitats d’Aprenentatge amb l’objectiu de generar processos de transformació 
social i educativa i garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a la societat de la 
informació. Situada en el barri de la Florida, en un context d’alta diversitat i 
complexitat, ha aconseguit la implicació i la complicitat de la comunitat educativa i 
del seu entorn en la vida escolar diària de l’alumnat. Fa una aposta clara per la 
convivència i el respecte per les diferències amb un repte fonamental, l’assoliment 
de l’èxit escolar, que ha estat constatat amb l’obtenció d’uns molt bons resultats 
en proves objectives. Per aconseguir aquests resultats ha estat clau la 
implementació de cinc actuacions d’èxit avalades per la comunitat científica 
internacional: el treball en grups interactius, les tertúlies dialògiques de clàssics 
universals, la biblioteca tutoritzada, la formació de familiars i les comissions mixtes 
 
D’altra banda, l’Institut Montgròs de Sant Pere de Ribes va ser creat ara fa deu 
anys. Els ensenyaments no s’ordenen en assignatures, cadascuna amb el seu 
professor especialista, el seu espai i el seu temps específic, sinó que s’agrupen 
en tres grans àmbits: el lingüístic, el cientificotècnic i el social.  Cada trimestre, els 
alumnes treballen un projecte de cada àmbit, organitzats en grups de treball 
cooperatiu. L’ús de moodle, en substitució del llibre de text, permet integrar-hi les 
noves tecnologies.  Els professors deixen de ser només especialistes d’una 
matèria i assumeixen un paper d’orientadors de l’aprenentatge personalitzat de 
cadascun dels alumnes. Totes aquestes innovacions augmenten la motivació de 
l’alumnat, fomenten el treball interdisciplinari i en equip, i afavoreixen la millora 
dels aprenentatges dels alumnes.    
 

 

Per a més informació: Fundació Cercle d’Economia  

Marta Angerri: 647672661 

mangerri@circuloeconomia.com 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”   

Neus Contreras: 619743829    

ncontreras@fundacionlacaixa.org 
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