
 
 

Premi ITworldEdu 2010 a la millor solució de tecnologia educativa 

desenvolupada per centres educatius 

 

 
L’ITworldEdu 2010 (www.itworldedu.cat) és la tercera edició del Gran Punt de Trobada 

cap a l’Excel·lència de la Tecnologia Educativa, que es celebrarà els dies 27, 28 i 29 

d’octubre  a Barcelona. Entre els seus objectius, l’ITworldEdu pretén promoure el paper 

decisiu de l’ensenyament i l’aprenentatge en la societat del coneixement, mitjançant la 

innovació tecnològica en els seus diversos àmbits de funcionament. 

 

En el marc de l’ITworldEdu 2010, es convoca el Premi ITworldEdu 2010 a la millor solució 

de tecnologia educativa desenvolupada per centres educatius. Els principals objectius del 

Premi són els següents: 

 

• Reconèixer el creixent esforç de l’àmbit educatiu en la creació pròpia i avaluació de 

nous recursos digitals. 

• Reconèixer la figura del personal docent i administratiu dels centres educatius, 

com a principals agents de la innovació educativa a través de l’ús de les tecnologies 

de la informació i la comunicació (TIC). 

• Estimular i informar els proveïdors tecnològics i tot l’entorn educatiu sobre eines 

creatives i de qualitat innovadora que realment funcionen a l’aula, faciliten 

l’aprenentatge personalitzat i la tasca docent i de gestió. 

 

El Premi ITworldEdu 2010 a la millor solució de tecnologia educativa desenvolupada per 

centres educatius es regirà per les següents BASES: 

 

1. Participants 

Pot participar en aquest premi qualsevol "centre educatiu" a nivell mundial. S’entén per 

"centre educatiu" qualsevol organització que tingui com a missió l’educació, la formació i 

l’aprenentatge, provinent de l’àmbit educatiu en sentit ampli (des de l’educació infantil 

fins a la formació d’adults, incloent organitzacions tant de caràcter públic, privat, com 

concertat). 

 

2. Temàtica i objectiu dels projectes 

2.1 Optaran al Premi ITworldEdu els Projectes de Tecnologia Educativa que s’hagin 

desenvolupat i/o implantat en els mateixos centres educatius, per tal de millorar-ne algun 

aspecte de la tasca docent o de gestió. 



2.2 En concret, els Projectes han de versar principalment sobre una de les següents 

temàtiques: 

 

a) Eines i aplicacions didàctiques d’ús per a la pràctica docent i/o continguts digitals. 

b) Eines per a millorar la gestió organitzativa i administrativa. 

c) Eines i plataformes per a la comunicació virtual. 

 

2.3 Els Projectes han d’incloure una descripció de l’eina desenvolupada, que inclogui, 

almenys, els següents apartats, redactats de forma clara i concisa: 

 

• Les referències personals especificades a l’apartat 3.4 d’aquestes bases. 

• La temàtica de l’apartat 2.2 en la qual es participa. 

• Breu descripció de l’eina desenvolupada: característiques, funcionalitats. 

• Objectius i necessitats a cobrir inicialment. 

• Públic al qual s’adreça. 

• Breu explicació del context i marc institucional; actors involucrats. 

• Processos seguits en el desenvolupament de l’eina. 

• Resultats, beneficis i impacte obtinguts. 

• Situació actual i perspectives de futur de la implantació de l’eina. 

 

3. Presentació de Projectes 

 

3.1 Els Projectes poden ser individuals o col·lectius, i es poden presentar en català, castellà 

o anglès. Cada concursant pot presentar tants Projectes com desitgi. Hauran de referir-se 

a solucions tecnològiques inèdites i sense finalitat lucrativa. 

 

3.2 Cada Projecte s’ha de presentar en un únic document en format .pdf, que tindrà una 

extensió màxima de 15 pàgines en total (incloent les possibles portades, índex i annexos). 

 

3.3 El termini per a l’admissió dels treballs serà el dia 15 de setembre de 2010 a les 24:00 

hores. Caldrà enviar-los per correu electrònic a l’adreça lvinyals@cetei.info. 

 

3.4 Caldrà incloure en el treball les següents referències personals:  

 

Autor/s: nom, adreça, telèfon, població, província i adreça electrònica.  

Centre educatiu al qual pertany: nom del centre, població, província, adreça, telèfon, URL.  

Director/a del centre: nom, adreça, telèfon, població, província i adreça electrònica. 

 

4. Jurat 

 

El premi serà resolt pel Comitè Executiu de l’ITworldEdu. 

 

 

 



5. Criteris de valoració  

 

5.1 Per a l’elecció del Projecte guardonat, es tindran en compte els següents criteris: 

 

• La vinculació i coherència del Projecte amb la temàtica que s’hi planteja (veg. 

apartat 2.2 d’aquestes bases). 

• El desenvolupament dels apartats relacionats al punt 2.3 d’aquestes bases. 

• El rigor i tractament tècnic en la redacció del Projecte. 

• La integració de les dimensions educativa i tecnològica. 

• L’originalitat i el caràcter innovador de l’eina desenvolupada. 

• La contribució dels resultats de l’eina a la millora tecnològica del món educatiu, en 

termes de qualitat i eficàcia. 

 

5.2 L’aplicació pràctica de les eines s’estudiarà sempre en funció dels mitjans disponibles. 

 

 

6. Modalitats dels Premis 

 

S’atorgaran tres premis (primer, segon y tercer premi) així com un quart premi de “menció 

especial”. Els Centres educatius seleccionats rebran aquests premis per poder continuar 

experimentant noves formes de millorar l’educació mitjançant l’ús de les tecnologies més 

innovadores. 

 

El mateix centre no podrà ser agraciat amb més d’un premi. 

 

Els premis encara estan per determinar, per veure els premis que es van lliurar als 

guanyadors de l’ITworldEdu 2009 visiteu www.itworldedu.com 

 

7. Edició dels Projectes 

 

L’organització de l’ITworldEdu es reserva el dret de publicar els Projectes presentats en el 

web www.itworldedu.cat, així com de donar-los a conèixer a través de diversos mitjans de 

difusió. 

 

8. Interpretació i acceptació de les bases 

 

La interpretació d’aquestes bases correspon al Director del CETEI-Fundació Joan XXIII. La 

participació en el Premi ITworldEdu implica l’acceptació d’aquestes bases. 

 


