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PREMI XAVIER BATLLE A LES BONES 
PRÀCTIQUES EDUCATIVES 

 

2- NORMATIVA DEL JURAT  
 

1. Per a cada convocatòria, QUALIcat determinarà els membres del jurat, el qual 
estarà format per 5 persones de reconeguda vàlua en el món educatiu i/o en el de la 
qualitat/excel·lència. Preferentment, hauran de ser membres de QUALIcat, de la seva 
comissió d’educació, del Departament d’Ensenyament, de la FECC o de qualsevol altra 
entitat reconeguda en el mon educatiu. 
 
2. La presidència del jurat l’ostentarà el president de QUALIcat, o bé en qui delegui. 
 
3. Les decisions es prendran, preferentment, per unanimitat. En cas que no sigui 
possible, per majoria, i en cas que calgués, el president del jurat tindrà el vot de qualitat. 
 
4. Es podran establir fins a 3 premis en cadascuna de les convocatòries, i tots tindran 
el nom de Premi Xavier Batlle a les Bones Pràctiques Educatives, any 2015, atorgat 
per QUALIcat. 
 
5. Excepcionalment, es podran concedir 2 accèssits, amb el nom d’Accèssit Xavier 
Batlle a les Bones Pràctiques Educatives, any 2015, atorgat per QUALIcat. 
 
6. Tant el Premi com l’Accèssit, consistirà en un diploma acreditatiu. QUALIcat 
determinarà, per a cada convocatòria, si s’hi afegeix una figura addicional com a imatge 
del premi. 
 
7. En cas que el jurat ho consideri convenient, podrà adreçar-se al centre per tal de 
demanar-li ampliacions de qualsevol informació. 
 
8. Els membres del jurat estan obligats a guardar la confidencialitat de les 
deliberacions i resultats. Els membres del jurat no poden revelar cap tipus d’informació 
sobre el procediment o el veredicte del premi. 

	  

NOTA: L’avaluació del jurat es realitzarà aplicant els criteris establerts en el document: Criteris 
per avaluar el 2n premi Xavier Batlle. 

	  

 
 
 


