PREMI XA VIER BATLLE A LES BONES
PRÀC TIQUES EDUCA TIV ES
	
  

L’Associació Catalana per a l’Excel·lència, QUALIcat, fidel al seu compromís de promoció
de l’excel·lència en les organitzacions educatives convoca el 2n. Premi a les Bones
Pràctiques amb el nom de Premi Xavier Batlle.

BASES DEL PREMI.
Aquest premi s’adreça a tots els centres educatius no universitaris radicats a Catalunya.
Els objectius d’aquesta convocatòria són:
• Reconèixer els esforços que realitzen les organitzacions educatives no universitàries, i els
de les persones que hi treballen, per avançar en l’excel·lència premiant les bones
pràctiques educatives que tenen implantades.
• Fer aflorar eines, metodologies o “maneres de fer”, que constitueixen una bona pràctica
educativa.
• Estimular l’intercanvi i el benchmarking de bones pràctiques entre els centres educatius.
• Potenciar la cultura de l’excel·lència.

1. Les bones pràctiques presentades hauran d’estar enquadrades en algun dels àmbits
següents:
• Procés Ensenyament/Aprenentatge (inclou: programació, impartició, avaluació, acció
tutorial, seguiment i orientació de l’alumnat, coordinació docent).
• Organització, Estratègia, Comunicació (inclou els processos administratius ).
• Interacció amb grups d’interès (orientació als grups d’interès, aliances, responsabilitat
social, innovació).
• Gestió de persones.
• Gestió de recursos.

2. Les bones pràctiques hauran d’evidenciar l’existència de la millora contínua, a
través dels processos de planificar i desenvolupar enfocaments, desplegar, avaluar i
reajustar, i anàlisi de resultats. És convenient que les bones pràctiques estiguin
suportades amb dades de, com a mínim, tres cursos escolars.
3. La bona pràctica haurà de tenir un màxim de 15 fulls, a doble espai, tipus de lletra
arial 12 i en català. Opcionalment, es podrà adjuntar un annex amb informació
addicional, d’un màxim de 15 fulls i un suport audiovisual no superior a 8 minuts.
Aquesta documentació haurà de ser lliurada a QUALIcat abans de 31 de gener de
2016, mitjançant:
a. Correu-e a l’adreça info@qualicat.cat indicant 2n Premi Xavier Batlle
els arxius seran identificats amb: pXB_nom centre (si hi ha més d’un
arxiu cal numerar-los).
b. Correu ordinari a:
QUALIcat, Associació Catalana per a l’Excel·lència
Edifici ESCI-UPF
Passeig Pujades 1
08003 Barcelona
La documentació ha d’estar en CD i paper, indicant en el sobre 2n Premi Xavier Batlle
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4. A la portada, cal que quedi clarament identificat el centre i les persones que han
participat en l’elaboració de la bona pràctica.
5. El jurat establirà fins a 3 premis i, excepcionalment, podrà concedir 2 accèssits.
6. Tant el Premi com l’Accèssit, consistirà en un diploma acreditatiu.
7. Els premis es lliuraran durant les Jornades d’Excel·lència organitzades per QUALIcat.
8. El centre, amb la participació al premi, accepta les bases i el veredicte del jurat.
9. Les Bones Pràctiques premiades seran publicades per QUALIcat per a la seva difusió
i coneixement.
10. Altres aspectes no regulats en aquestes bases seran resolts pel jurat del premi.

Avís legal
Propietat intel·lectual.
Als participants se'ls reconeix la propietat exclusiva dels continguts. Al seu torn els participants, en
concórrer al certamen i acceptar les condicions legals que s'exposen en aquest avís, afirmen posseir com a
autors plens drets de divulgació i publicació, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sobre
la totalitat dels materials presentats al premi, i que aquests no es troben comercialitzats. En cas que els
autors no disposessin de la plena titularitat dels drets dels materials (a causa de la inclusió d'activitats,
imatges, fotografies, animacions, audiovisuals, textos... que no pugui considerar-se cita), hauran de posseir
un document signat pels titulars dels drets en què cedeixin els mateixos i acceptin les bases de la
present convocatòria, o acreditar que es tracta de continguts sota la marca CC.
Règim de responsabilitat.
El participant és l'únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui
causar la publicació del treball presentat, quedant L’Associació QUALICAT, els seus integrants, empleats i
representants exonerats de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'usuari.
QUALIcat emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar que la informació és correcta i fefaent; no
obstant això, QUALICAT no assumeix cap garantia en relació amb l'absència d'errors, o de possibles
inexactituds i/o omissions en cap dels continguts presentats. El participant és l'únic responsable enfront de
qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, en relació a la publicació dels treball presentats al
premi.
Política respecte les dades personals en la web obtingudes a través de formularis.
Sense perjudici del previst en l'indicat anteriorment, quan l'usuari facilita les seves dades de caràcter personal
està autoritzant expressament a la QUALIcat el tractament de les seves dades personals per a les finalitats
que s’indiquen en aquestes bases.
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