
Premi Ensenyament 
Fundació Cercle 
d’Economia 2022
XIV edició. Bases

Amb el patrocini de: 



La Fundació Cercle d’Economia entén que 
l’educació és un factor decisiu de desenvolu-
pament social i cultural, equitatiu i cohesio-
nat, 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 XIV 

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.
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Premiats en les edicions anteriors:
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
2018  Escola Mare de Déu de Montserrat. Terrassa
2019  Escola Octavio Paz. Barcelona

Segons Premis: 

2008  Escola Vedruna-Àngels. Barcelona
2009  Escola Cintra. Barcelona
2010  Escola La Sínia. Vic
2011  Escola Sant Jaume de la FEP. Hospitalet de Llobregat
2012  Escola St. Pere Claver. Barcelona
2013  Cooperativa 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
2018  Col·legi Mare de Déu del Àngels. Barcelona
2019  Escola Mossèn Joan Batlle. Blanes
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PREMI CUATRECASAS: Modalitat Infantil-Primària
2020  Escola Gabriel Castellà i Raich. Igualada

PREMI FUNDACIÓ AGBAR: Modalitat Secundària-Batxillerat
2020  Institut-Escola Daniel Mangrané.  Jesús (Tortosa)

PREMI FUNDACIÓ BANKIA: Modalitat Formació Professional
2020  Institut Bonanova de FP Sanitària. Barcelona
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Bases Convocatòria 2022
Primera:

El Premi Ensenyament Fundació Cercle d’Economia té com a objectiu 
donar reconeixement i suport a projectes transversals, interdisciplinaris 
i emprenedors que fomenten la millora en la qualitat i en l’excel·lència 
educativa.

La Fundació Cercle d’Economia premiarà escoles, instituts, mestres i 
professorat que siguin els protagonistes i motors de canvis que rever-
teixen en millores educatives referents i transferibles per a la resta de 
centres educatius.

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

En aquesta edició 2022, es valoraran els projectes de millora d’atenció 
personalitzada i les accions que s’han desenvolupat per afrontar els 
reptes educatius arran de la pandèmia del COVID-19, sempre que s’ha-
gin implementat amb la voluntat de permanència definitiva i s’hagin in-
corporat al projecte educatiu de centre, fins i tot quan les condiciones 
sanitàries millorin i es puguin desenvolupar plenament les activitats 
presencials sense restriccions sanitàries.

Segona:

Poden participar-hi tots els centres educatius, públics, concertats i pri-
vats de Catalunya que imparteixin ensenyaments d’Educació Infantil, 
Primària, Secundària Obligatòria, Batxillerat i/o Formació Professional. 

Les experiències educatives que presentin les direccions dels cen-
tres podran fer referència, de manera específica o bé globalment, al 
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pla d’acció tutorial, al disseny d’innovació del procés d’ensenyament 
i d’aprenentatge, als mecanismes d’avaluació de l’adquisició de les 
competències i a les activitats d’arrelament del centre a l’entorn. Es 
valoraran les experiències educatives dels centres de FP que facin 
referència a l’orientació, a la inserció laboral i a la formació professional 
dual. També es valoraran els projectes inclusius i de vinculació de les 
escoles i instituts amb els centres d’Educació Especial.

Tercera:

El Premi Ensenyament Fundació Cercle d’Economia es convoca 
en tres modalitats i consta d’un únic premi per a cada modalitat de 
10.000€ cadascun.

Les modalitats són:
• Infantil i Primària (de 3 a 12 anys, Premi Cuatrecasas)
• ESO i Batxillerat, Premi AGBAR
• Formació Professional de grau mitjà i grau superior de qualsevol fa-

Un  centre pot optar a diferents modalitats segons el projecte que des-
envolupa per a cada etapa: Infantil i Primària, Secundària Obligatòria i 
Batxillerat o FP. Es presentarà una candidatura per a cada modalitat.

Cada un d’aquests tres premis està patrocinat per una entitat col·labo-
radora de la Fundació Cercle d’Economia. El seu patrocini es visualit-
zarà tant en el nom del Premi com en la seva participació en el procés 
de selecció dels centres, en el lliurament i en la  seva difusió.

Quarta:

La dotació del Premi s’atorgarà al centre en el seu conjunt, que en 
podrà disposar lliurement amb l’objectiu de consolidar, ampliar i donar 
continuïtat al projecte premiat.

mília professional, Premi Caixabank Dualiza
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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 15 
de gener de 2022 per via electrònica a través d’aquest formulari.

 ○ Els aspirants hauran de descriure l’experiència efectuada en una 
memòria 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 inicia-
tiva educativa empresa, els recursos utilitzats per assolir-los, els 
processos endegats per resoldre els problemes educatius identifi-
cats en el moment d’endegar 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 cen-
tre educatiu on ha tingut lloc l’experiència educativa que es presenta 
al Premi, en el qual avalarà la memòria de l’experiència efectuada i 
expressarà la seva conformitat per tal que si l’experiència és selec-
cionada 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 i per interpretar les bases del Premi. 
Podrà dividir-lo ex aequo i podrà declarar-lo desert.

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKGre7agBdS33tQb8z1ksQ9BssVxXwVUx3NIr_3oQyY-mo9g/viewform
https://example.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKGre7agBdS33tQb8z1ksQ9BssVxXwVUx3NIr_3oQyY-mo9g/viewform
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 ○ L’acord del Jurat del Premi Ensenyament Fundació Cercle d’Eco-
nomia es farà en un acte públic organitzat per la Fundació Cercle 
d’Economia i serà anunciat amb suficient antelació.  

 ○ Els guanyadors del Premi disposaran d’un any per justificar-lo 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 
www.cercledeconomia.com o trucar al telèfon 93 200 81 66.

http://www.cercledeconomia.com





