
PRIMER CONCURS
DE BONES PRÀCTIQUES TIC DEL CEB

A iniciativa del Consorci d'Educació de Barcelona (CEB), es convoca un concurs de
bones pràctiques en l'ús de tecnologia educativa per als centres docents de la ciutat
de Barcelona.

Els detalls de la convocatòria s'especifiquen en aquest document.

Objectiu de la convocatòria:
Promocionar el bon ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i les Tecno-
logies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TIC/TAC) i presentar experiències educati-
ves innovadores dins la pràctica docent.

Modalitats:
N'hi ha dues, una de centre i una altra d'individual.

Abast del concurs:
• Modalitat centre: tots els centres de la ciutat de Barcelona que imparteixen en-

senyaments obligatoris.
• Modalitat individual: professorat en actiu en centres docents de Barcelona.



Presentació dels treballs:
Es lliuraran al Consorci d'Educació de Barcelona (Àrea TAC, 2a planta) juntament amb
la fitxa d'inscripció, en format de presentació multimèdia o format vídeo, o bé s'indicarà
l'enllaç on es pot consultar el treball presentat. Aquesta comunicació es farà a l'adreça
a8977231@xtec.cat.

• Modalitat centre: memòria sobre les accions didàctiques i d'innovació metodolò-
gica implantades al centre al voltant del treball amb les TIC/TAC.

• Modalitat individual: experiència d'aula que inclogui l'ús de la tecnologia educa-
tiva en l'ensenyament-aprenentatge.

Criteris:
Es valoraran els aspectes següents:

• Experiències reals desenvolupades en el context d'un centre educatiu.
• Enfocament metodològic i didàctic de l'experiència o projecte.
• Foment de les competències bàsiques i aspectes transversals.
• Originalitat de l'experiència.
• Qualitat de l'experiència o projecte.

Participació:
Els centres i els professors o professores que vulguin participar en el concurs han
d'emplenar el formulari d'inscripció i indicar l'enllaç on es pot trobar el treball o la forma
de lliurament d'aquest treball. Es pot accedir al formulari a l'adreça http://
www.edubcn.cat/educat1x1.

Ajuts:
Aquest treball tindrà l'ajut i l'assessorament dels referents TAC dels CRP (Centres de
Recursos Pedagògics). Aquesta gestió es farà des de l'Àrea TAC del CEB.

Termini:
La temporització del concurs és al llarg d'aquest curs escolar 2010-2011.

• Període d'inscripció: del 15 de març al 15 de maig.
• Els treballs premiats es faran públics al llarg del mes de juny al web del CEB

(www.edubcn.cat).
• L'acte final d'exposició dels treballs premiats i de lliurament de premis serà al final

del mes de juny.

Jurat:
El jurat estarà format per les persones següents:

• Montserrat Guri, directora d'Escolarització i Innovació Educativa del CEB
• Jordi Serarols, president de la Comissió TIC del CEB
• Mercè Canosa, cap d'Àrea de Serveis Educatius del CEB
• Baltasar Sin, Àrea TAC del CEB
• Josep Maria Muñoz, Àrea TAC del CEB
• Saül Dalmau, coordinador EduCAT1x1-primària
• Un representant dels CRPs de la ciutat
• Un professor o professora d'un centre de la ciutat

Nota: Si el jurat considera que no hi ha qualitat suficient en els treballs presentats, es reserva el dret de
deixar algun dels premis deserts.



Premis:
Modalitat centre:

1r premi Projector interactiu i d'altres
2n premi Videoprojector portàtil, lector de documents  i d'altres
3r premi Paquet de 5 càmeres de video i d'altres

Categoria individual per al professorat:
1r premi Tauleta Toshiba, tauleta Wacom i d'altres
2n premi Netbook, tauleta Wacom i d'altres
3r premi IPod Touch, tauleta Wacom i d'altres

ANNEX 1: DOCUMENT O FITXA QUE CAL PRESENTAR

La fitxa que s'ha de presentar per donar-se d'alta en el concurs inclou les dades que
s'especifiquen a continuació per a les dues modalitats (centre o individual). Els partici-
pants han d'omplir el formulari en línia que trobaran referenciat al web següent del
CEB: http://www.edubcn.cat/educat1x1

Modalitat centre
• Dades del centre: codi, tipus i nom del centre i titularitat
• Títol del projecte
• Nivell educatiu al qual s'adreça
• Persona responsable del projecte
• Objectius principals
• Breu descripció del projecte
• Temporització
• Recursos i equipament necessaris
• Enllaç amb el document gràfic en format multimèdia, vídeo o altres, o forma de

lliurament del treball
• Observacions

Modalitat individual
• Dades del docent (NIF, nom i cognoms) i centre educatiu on s'ha desenvolupat

l'experiència
• Títol del projecte
• Nivell educatiu al qual s'adreça
• Objectius principals
• Breu descripció del projecte
• Temporització
• Recursos i equipament necessaris
• Enllaç amb el document gràfic en format multimèdia, vídeo o altres, o forma de

lliurament del treball
• Observacions

Nota: La Comissió organitzadora es reserva el dret d'efectuar modificacions d'aquest premis per elements
de similars característiques.

Patrocinen:

Col·laboren:


