
 

 

 

Premi Xavier Batlle           

i reconeixement   
d’Excel·lència  

a l’Educació 2020 
Sessió telemàtica per Zoom 

 Dia: 11 de maig de 2021  
Hora: 17 h  
 

Després de superar l’etapa més dura de la pandèmia, creiem 
que és la nostra obligació continuar amb la tasca iniciada i 
lliurar els premis que en el seu moment van quedar 
pendents. Ara, amb la l’entitat renovada som QualicatEdu. 
 

Programa  
 

17 h Inici de l’acte 
Presentació a càrrec del president de QualicatEdu 
 

A continuació presentació dels projectes finalistes 
del Premi Xavier Batlle a les Bones Pràctiques i la 
Innovació Educativa 2020 

• Els centres finalistes i el seu projecte són al marge dret. 

• El premi Xavier Batlle l’atorga el jurat i el premi popular els 
assistents (veure normativa). 

Votació popular telemàtica dels assistents per 
decidir el premi popular  Xavier Batlle 

Reconeixement a l’Institut Poble Nou, centre 
d’excel·lència 2020 

• Intervenció de la seva directora. 

Comunicació dels resultats i proclamació dels 
guanyadors 

18:30 h aprox. Comiat 
 
NOTA: Només podran votar les persones prèviament inscrites i presents a l’acte . 

 

Centres i Projectes  
Finalistes del Premi 
Xavier Batlle 2020 
 

Institut Esteve Terradas  
Projecte d’innovació en coeducació 
 

Institut Cal·lípolis   
Simulacre de rescat en muntanya 

Escola poeta Foix          
Eines per al canvi  
 

Institut Priorat         
Projecte primer d’ESO 
 

Institut Comte de Rius                      
Els laboratoris pels núvols  
 

Institut Badia i Margarit 
Saper aude! La (re) organització 
estructural al servei de 
l’aprenentatge  

 

 

 

 

Nota: Per a la votació cal estar 
inscrit a la jornada, disposar de 
mòbil i seguir els criteris 

establerts per l’organització. 
 

 

L’enllaç s’enviarà directament als inscrits 
INSCRIPCIONS  Aquí 

https://forms.gle/KRJvVWmSy44YEFtS8
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