PREMI XAVIER BATLLE A LES BONES
PRÀCTIQUES I INNOVACIÓ EDUCATIVA

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’Educació, de la FECC o de qualsevol altra entitat
reconeguda en el món educatiu.
La presidència del jurat l’ostentarà el president de QUALIcat, o bé en qui delegui.

2.

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.
El jurat, d’acord amb els criteris d’avaluació, establirà 5 finalistes, entre els centres o
entitats que es presenten a les Bones Pràctiques i a la Innovació Educativa per ser
presentats a la Jornada d’Excel·lència.
5.
Excepcionalment, el nombre de finalistes es podrà augmentar a 6 o disminuir fins a
3 centres, a criteri del jurat, segons la qualitat dels treballs presentats.
6.
El primer premi Xavier Batlle serà escollit pel jurat en els termes explicitats en els
punts anteriors.
7.
El premi popular Xavier Batlle és farà per votació secreta i amb mitjans digitals
entre els assistents a la Jornada, després d’haver escoltat la intervenció dels centres
finalistes. El presentador de l’acte recordarà que cal votar la transferibilitat, l’aplicabilitat i
la bona presentació. El guanyador serà el centre el treball del qual obtingui el major
nombre de vots. En cas d’empat el guanyador serà el centre que en la votació per elegir
finalistes el jurat li hagi atorgat millor puntuació.
8.
El guanyador del premi popular pot ser el mateix treball que el del centre guanyador
del primer premi Xavier Batlle.
9.
Tots els finalistes tindran Diploma acreditatiu de QUALIcat com a centre finalista en
el 6è Premi Xavier Batlle a les Bones Pràctiques i a la Innovació Educativa. QUALIcat
considera que ser finalista és per si sol un reconeixement públic que el centre treballa en
millora continua dins dels paràmetres bàsics fixats pels models d’excel·lència.
10. En cas que el jurat ho consideri convenient podrà adreçar-se al centre per tal de
demanar-li ampliacions de qualsevol informació. El jurat podrà acabar de decidir el centre
guanyador del Premi Xavier Batlle, una vegada feta la presentació pública.
11. Els membres del jurat estan obligats a guardar la confidencialitat de les deliberacions
i els resultats. Els membres del jurat no poden revelar cap tipus d’informació sobre el
procediment o el veredicte del premi.
Notes:

•

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