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2n premiTIC a l’escola 

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya 
amb la col·laboració d’Atlantic Devices, 

convoca el  
2n Premi TIC a l’escola  

a les millors unitats didàctiques realitzades 
amb suport de la pissarra digital. 

 
 
 

 B  a  s  e  s 
 

1. Participants 
 

Hi podran participar tots els professionals de l’educació en actiu, 
individualment o formant equip, que desenvolupin la seva tasca docent en un 
centre (d’Educació infantil, Ed. primària, Ed. secundària, Batxillerat i Cicles 
formatius de grau mitjà o de grau superior), adherit a la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya. 
 
2. Contingut del treball 
 

El treball haurà de consistir en la descripció d’una experiència educativa 
desenvolupada a l’aula i que utilitzi les tecnologies de la informació i la 
comunicació com a instrument innovador d’ensenyament-aprenentatge. Aquesta 
experiència haurà de prendre la forma d’una unitat didàctica i caldrà que 
es desenvolupi amb el suport de la pissarra digital. 
 
3. Presentació de la unitat didàctica 
 

La unitat didàctica es presentarà a través del formulari publicat a la pàgina web de 
   la FECC www.escolacristiana.org  apartat de Premis/ Premis TIC. 
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4. Compromís dels participants 
 

Els participants es comprometen a complir tots els criteris recollits en l’avís 
legal*. 
 
5. Descripció de la unitat didàctica 
 

La descripció de la unitat didàctica haurà d’incloure els següents apartats: 
 

a. Títol de la unitat didàctica. 
b. Nom del/s autors, telèfon i correu electrònic de contacte. 
c. Nom i adreça del centre, localitat i codi postal. 
d. Anteriors premis obtinguts, si és el cas, per aquesta mateixa unitat de 

programació. 
e. Presentació general de la unitat didàctica. 
f. Etapa educativa i curs en el qual s’ha desenvolupat la unitat didàctica. 
g. Descripció i justificació de la metodologia didàctica. 
h. Dates en les quals s’ha dut a terme la unitat didàctica. 
i. Objectius i continguts educatius proposats a l’inici de la unitat 

didàctica. 
j. Criteris i mecanismes d’avaluació previstos i resultats obtinguts. 
k. Atenció a la diversitat. 
l. Altres aspectes qualitatius que permetin conèixer millor la unitat 

didàctica desenvolupada i que permetin compartir-la amb d’altres 
professors: 

i. Adreça de la web o blog on es puguin conèixer més 
detalls de l’experiència o activitat.  

ii. Repercussió de la unitat didàctica al centre i/o a l’entorn. 
iii. Implicació del professorat i/o de la direcció. 

m. Valoració de l’experiència. 
n. S’adjuntarà una presentació en format compatible i estàndard de 
transferència d’arxius (ppt, jpg, html, pdf, flash...) amb una extensió 
màxima de 15 diapositives o pàgines, tot incloent-hi algunes fotografies 
del desenvolupament de l’experiència a l’escola. Aquesta presentació 
podrà contenir enllaços a altres pàgines web, descàrrega de fitxers, 
accés a Blogs, ftp... i qualsevol funcionalitat que permeti als usuaris 
completar la informació de la unitat didàctica. 

 
6. Indicadors de valoració de la unitat didàctica presentada 
 

1. Emplenament dels aspectes descrits en la fitxa de presentació de la 
unitat didàctica.  

2. Ús de les tecnologies de la informació i comunicació. 
3. Accessibilitat i facilitat en l’ús de la tecnologia utilitzada. 
4. Originalitat i creativitat de la proposta. 
5. Adequació a l’edat dels alumnes. 
6. Relació amb el currículum d’etapa. 
7. Relació amb els objectius educatius del centre. 
8. Adequació metodològica per al desenvolupament de competències 

bàsiques (per exemple: fer servir tècniques de treball cooperatiu, 
treball per projectes, mètodes d’autonomia d’aprenentatge...)  

9. Tractament de la diversitat. 
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7. Terminis de presentació 
 

El termini d'admissió dels treballs finalitzarà el 31 d’octubre de 2011 a les 
24.00 hores i només concursaran aquells treballs que s’hagin presentat fins a 
aquesta data. 
 
8. Jurat 
 

El jurat dels premis estarà integrat per 5 membres, a designar lliurement per la 
Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Sense perjudici de l'anterior, el jurat 
estarà presidit pel Secretari General de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. 
Un membre de la FECC, designat per la mateixa fundació, exercirà les funcions de 
secretari del jurat. Les reunions de deliberació del jurat tindran lloc abans del 30 
de novembre de 2011. La resolució del jurat, que serà inapel·lable, es 
comunicarà directament als guanyadors i es publicarà en la web. Els concursants 
acceptaran les decisions del jurat. 
 
9. Premis concedits per Atlantic Devices. 

 
 

 

Primer premi: 1 MIMIO Teach 

Segon premi: 1 MIMIO Pad 

Tercer premi: Gyration Bundle 
 
Un premi específic per a unitats didàctiques 
de Pastoral i/o formació religiosa: 

  1 Microscopi digital 
 

 
10. Resolució del Premi 
 

La proclamació i lliurament de premis es realitzarà en un acte que tindrà lloc a 
Barcelona en la data que es comunicarà oportunament. Les imatges del 
lliurament del premi podran ser utilitzades per la Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya amb objectius promocionals. La FECC promourà la publicació (per 
mitjans físics o electrònics) dels treballs guanyadors i dels finalistes que ho 
mereixin i que ho acceptin, la qual cosa comportarà, per part dels autors, la 
cessió dels drets d’autor referits a la primera edició. 
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*Avís legal 
 

Propietat intel·lectual 
Als participants se'ls reconeix la propietat exclusiva dels continguts que incorporin a 
la web. Al seu torn, els participants, al concórrer en el certamen i acceptar les 
condicions legals que s'exposen en aquest avís afirmen posseir, com autors, plens 
drets de divulgació i publicació, reproducció, distribució, comunicació pública i 
transformació sobre la totalitat dels materials presentats al concurs, i que aquests 
no es troben comercialitzats. En cas que els autors no disposessin de la plena 
titularitat dels drets dels materials (per la inclusió d'activitats, imatges, fotografies, 
animacions, audiovisuals, textos... que no pugui considerar-se cita), hauran de 
posseir un document signat pels titulars dels drets en el qual cedeixen els mateixos 
i accepten les bases de la present convocatòria, o acreditar que es tracta de 
continguts sota la marca CC. 
 
Règim de responsabilitat. 
L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels 
perjudicis que pugui causar per la utilització de la web, quedant, la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya (FECC), els seus integrants, empleats i representants, 
exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les 
accions de l'usuari. La FECC emprarà tots els esforços i mitjans raonables per a 
facilitar informació actualitzada i fefaent en la web, no obstant això, la FECC no 
assumeix cap garantia en relació amb l'absència d'errors, o de possibles 
inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través de la seva 
web. L'usuari és l'únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, 
judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra la FECC basada en la 
utilització per l'usuari de la web. Si escau, l'usuari assumirà quantes despeses, 
costos i indemnitzacions siguin imputats a la FECC amb motiu de tals reclamacions 
o accions legals. 
 
Política respecte a les dades personals en la web obtingudes a través de 
formularis  
Sense perjudici del previst en l'indicat en cadascun dels formularis de la web, quan 
l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament a 
la FECC al tractament de les seves dades personals per a les finalitats que en els 
mateixos s'indiquin. La FECC incorporarà les dades facilitades per l'Usuari en un 
fitxer titularitat del mateix degudament comunicat a l'Agència de Protecció de 
Dades. L'usuari o el seu representant podrà exercitar els seus drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació o oposició, contactant amb la FECC mitjançant un escrit a 
l'adreça electrònica o postal de la FECC. 
 
 
 

  
Fundació Escola Cristiana de Catalunya 

c/ Rivadeneyra, 6 5e 
08002 Barcelona 

www.escolacristiana.org 


