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BASES  

La ciutat de Barcelona ha destacat històricament per la seva capacitat de generar projectes pedagògics 
innovadors.  

Des de principis del segle XX fins a dia d’avui han estat constants els exemples d’experiències nascudes a la 
ciutat que han destacat pel seu caràcter renovador de la pràctica pedagògica i del seu abast, i alguns d’ells 
s’han estès arreu del món. 

En tots els casos, l’impuls per crear nous projectes ha nascut de la voluntat de canviar el món mitjançant 
l’educació, i no han perseguit cap altre objectiu que aquest, han estat iniciatives desinteressades. L’Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona vol i ha de reconèixer aquestes iniciatives. Per satisfer aquest objectiu, es 
crea el premi de reconeixement Barcelona Innovació Educativa. 

 
1. Objecte 

L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) convoca el premi Barcelona Innovació Educativa amb 
l'objectiu de reconèixer les iniciatives innovadores en l’àmbit educatiu impulsades a la ciutat de Barcelona. 

Es reconeixeran aquelles iniciatives que comportin una millora de la pràctica educativa i que contribueixin a 
promoure les oportunitats educatives i la inclusió social. 

2. Requisits 

Els projectes objecte de reconeixement han de complir els requisits següents: 

a) Col·laborar en la transformació social dels barris. 
b) Plantejar estratègies per incloure col·lectius vulnerables en els projectes i les activitats. 
c) Plantejar un treball en xarxa amb la resta d’agents del territori. 
 
3. Modalitats 

S’estableixen dues grans modalitats de projectes mereixedors de reconeixement en funció del seu àmbit 
sectorial i territorial, que compleixin els criteris de preferència fixats al punt següent: 

 En primer lloc, es reconeixeran sis projectes en l'àmbit ciutat: educació infantil, educació primària, 
educació secundària, formació professional, educació al llarg de la vida i lleure educatiu. 

 En segon lloc, es reconeixerà un projecte per a cadascun dels districtes de la ciutat.  

El mateix projecte no podrà ser premiat per les dues modalitats. 



 

 

 

4. Criteris de preferència 

Es valoraran els projectes que posin èmfasi en els aspectes següents: 

a) Oportunitat: Sorgeixen com a resposta a una necessitat de canvi o millora detectada i a partir d’una 
reflexió sobre la millor manera de posar en marxa el procés de canvi o millora. 

b) Innovació: La pràctica innovadora que es presenta és concebuda com a nova o original per abordar i 
aconseguir els objectius de canvi o millora plantejats. 

c) Metodologia: Aplica metodologies actives que situen infants i joves en el centre del procés. 
d) Sostenibilitat: El projecte és viable econòmicament i tècnicament. Les millores que introdueix 

perduraran en el temps. 
e) Transferència: Les pràctiques innovadores poden ser aplicades en contextos educatius semblants. 
f) Participació: El projecte fomenta la participació i el treball cooperatiu. 
g) Inclusió: El projecte incorpora accions dirigides a la igualtat d’oportunitats, la integració i la inclusió 

educativa i social. 
h) Avaluació: El projecte incorpora un pla d’avaluació capaç de mesurar el desenvolupament de les 

pràctiques innovadores, els resultats i l’impacte. 
 
5. El Jurat i la concessió del reconeixement 

La forma d'elecció dels projectes que han de ser objecte de reconeixement es farà a través d’un jurat.  

El jurat estarà presidit per la persona que ocupi la presidència de l’IMEB i constarà dels membres següents: 

 Comissionat/da o figura similar de l’àmbit de l’educació. 
 Presidència del Consell d’Innovació Pedagògica. 
 Titular de la Secretaria del Consell Escolar Municipal de Barcelona. 
 Titular de la Gerència de l’IMEB. 

Actuarà com a secretari/ària del jurat, amb veu però sense vot, la persona que ocupi el lloc de la secretaria 
tècnica de la Gerència de l’IMEB.  

El jurat podrà consultar, si escau, els consells escolars de districte per escollir projectes que mereixin un 
reconeixement. 

El jurat tindrà plena capacitat per interpretar les bases del reconeixement. 

Les decisions es prendran per consens i, en cas extraordinari, per votació. La Presidència tindrà vot de 
qualitat en cas d’empat. 

En cas que algun dels membres del jurat, per causa de força major, no pogués assistir a la reunió el dia del 
veredicte i emetre el seu vot, l'haurà de fer arribar per escrit a la presidència del jurat fins una hora abans de 
la reunió, o podrà delegar-lo per escrit a qualsevol dels membres del jurat amb dret a vot. 

El veredicte del jurat serà inapel·lable. 

6. El reconeixement 
 
El reconeixement consistirà en el lliurament d’un diploma i un obsequi acreditatiu als premiats que es farà en 
el marc d’un acte públic solemne. 
 
7. Protecció de dades 

 
Les dades aportades pels premiats seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (dins el fitxer d’Activitats 
per a Infants i Joves) amb la finalitat de gestionar les dades dels premiats en el premi Barcelona Innovació 
Educativa (tractament: gestió de premis educatius). 


