
PRIMERS PREMIS:

2008
Institut El Pedró. l’Escala

2009
Centre Escolar Jacint Verdaguer. Sant 
Sadurní d’Anoia

2010
Centre d’Estudis Joan XXIII. 
l’Hospitalet de Llobregat

2011
Escola El Roure Gros. Sta. Eulàlia de 
Riuprimer

2012
Institut El Calamot. Gavà

2013
Institut Comte de Rius. Tarragona

2014
Institut Els Tres Turons. Arenys de Mar

2015
Escola Sadako. Barcelona

2016
Escoles Crespinell-Lanaspa-Institut 
Montserrat Roig. Terrassa

2017
Escola Joaquim Ruyra. L’Hospitalet de 
Llobregat

SEGONS PREMIS:

2008
Escola Vedruna-Àngels. Barcelona

2009
Escola Cintra. Barcelona

2010
Escola La Sínia. Vic

2011
Escola Sant Jaume de la FEP. 
l'Hospitalet de Llobregat 

2012
Escola St. Pere Claver. Barcelona

2013
Coperativa El Puig. Esparraguera

2014
Fundació El Llindar. Cornellà de 
Llobregat

2015
Institut Baix Camp. Reus

2016
Escola Virolai. Barcelona

2017
Institut Montgròs. Sant Pere de Ribes

PREMIATS EN LES EDICIONS ANTERIORS:

PREMI ENSENYAMENT FUNDACIÓ CERCLE D’ECONOMIA
DESTINAT A FOMENTAR LA GENERACIÓ DE TALENT

2018



La Fundació Cercle d’Economia i l’Obra Social “la Caixa” entenen l’educació com 
a un factor decisiu de desenvolupament social i cultural, equitatiu i cohesionat, 
plenament integrat en el model social europeu.

La millora contínua de l’educació no només és un repte dels responsables polítics 
i dels professionals que s’hi dediquen, sinó de tota la societat, i molt especialment 
dels sectors econòmics i socials.

És per aquest motiu que convoquem la 11ª Edició del Premi Ensenyament Fundació 
Cercle d’Economia, per donar reconeixement social i impuls a aquelles iniciatives 
que, des de dins de cada centre educatiu, projecten els talents del seu entorn 
al món.

BASES CONVOCATÒRIA 2018

PRIMERA

El Premi Ensenyament Fundació Cercle d’Economia
té com a objectiu donar reconeixement i suport a 
projectes emprenedors que fomenten el canvi, la 
iniciativa, la innovació i la millora en la qualitat de 
l’educació.

La Fundació Cercle d’Economia i l’Obra Social “la 
Caixa” premiaran escoles, instituts, mestres o 
professors que siguin els protagonistes i motors de 
canvis que reverteixen en millores educatives 
exemplars per a la resta de centres educatius.

El Premi vol valorar les millores realitzades en els
centres educatius en termes relatius, tenint en 
compte sobretot el valor afegit de les iniciatives i 
projectes presentats, és a dir, la relació entre els 
recursos humans, materials i contextuals del Centre 
i els resultats que se n’obtenen.

SEGONA

Poden participar-hi tots els centres educatius, públics, 
concertats i privats de Catalunya que imparteixin 
ensenyaments d’Educació Primària, ESO, Batxillerat 
i/o Formació Professional. S’admet tant la participació 
col·lectiva de centres com la de persones 
responsables d’haver dut a terme la iniciativa 
presentada al Premi.

TERCERA

El Premi Ensenyament Fundació Cercle d’Economia 
es convoca en una única modalitat i consta d’un 
primer premi, dotat amb 15.000 € i un segon premi, 
dotat amb 8.000 €.

QUARTA

La dotació es dividirà en dues parts. La meitat de 
l’import s’atorgarà al centre que podrà disposar-ne 
lliurement. L’altra meitat estarà necessàriament 
destinada a consolidar, ampliar i donar continuïtat 
al projecte premiat, per tal que quedi incorporat a 
l’organització i al normal funcionament del centre.

CINQUENA

El Jurat, a més de complir les seves funcions 
específiques, vol ser un punt de trobada del món de 
l’Economia amb el món de l’Educació. Per aquest 
motiu la seva composició serà representativa, àmplia 
i oberta dels professionals de talent i prestigi
reconegut en el món econòmic i educatiu. Tot el jurat 
serà de lliure designació per part del Patronat de la 
Fundació Cercle d’Economia.

SISENA

Presentació de candidatures:

Les experiències que optin al premi es 
presentaran abans del dia 19 de gener de 2018 per 
via electrònica a través d’una aplicació de la web del 
Cercle d’Economia www.circuloeconomia.com/fundacio. 

Els aspirants hauran de descriure l’experiència 
realitzada en una memòria, redactada en català, 
d’un màxim de 10 fulls, en la qual s’explicarà la 
situació de partida del centre, el problema a 
resoldre, els objectius de la iniciativa educativa 
empresa, els recursos utilitzats per assolir-los, 
els processos endegats per resoldre els proble-
mes educatius identificats en el moment d’ende-
gar el projecte, i els resultats obtinguts fins al 
moment. També cal presentar un resum de 10 
línies del projecte. L’aplicació informàtica 
informarà sobre tots els requisits a complir.

Els aspirants hauran de presentar un informe de 
la Direcció del centre educatiu en el que ha tingut 
lloc l’experiència educativa que es presenta al 
premi en el qual avalarà la memòria de 
l’experiència realitzada i expressarà la seva 
conformitat per tal que si l’experiència és
seleccionada com a finalista, la comissió del Jurat 
pugui visitar el centre.

SETENA

Concessió del premi:

Reunit en sessió plenària, el Jurat tindrà plena 
capacitat per decidir la forma de prendre els 
acords. El Jurat tindrà plena capacitat per interpretar 
les bases del premi. Podrà dividir-lo ex aequo i 
podrà declarar-lo desert.

L’acord del jurat del Premi Ensenyament Fundació 
Cercle d’Economia es farà en un acte públic 
organitzat per la Fundació Cercle d’Economia i 
l’Obra Social “la Caixa” i serà anunciat amb 
suficient antelació.

Els guanyadors disposaran d’un any per justificar 
el premi a la Fundació Cercle d’Economia a través 
de les despeses derivades de la consolidació del 
projecte guanyador.

La Fundació Cercle d’Economia podrà disposar 
de les experiències premiades durant un any per 
tal de promoure’n la difusió en suport paper o 
electrònic. 

Per tal de seguir el desenvolupament del Premi 
podeu adreçar-vos a la pàgina web: 
www.circuloeconomia.com o trucar al telèfon 
93 200 81 66.
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