ACTA DE LA REUNIÓ DEL JURAT DE LA XVI EDICIÓ DEL PREMI
D’EXPERIÈNCIES EDUCATIVES JOSEP PALLACH
El Jurat del Premi d’Experiències Educatives Josep Pallach presidit per el Sr.
Josep Alegrí Casademont, Regidor d’Educació i Infància, i format per la Sra.
Roser Bagué Paretas, representant de la família de Josep Pallach; Sra. Carme
Punset Murillo, directora de l’escola Josep Pallach, de Figueres; Sra. Catalina
Riembau Serra, inspectora del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, Sr. Josep Maria Mora Verdeny, coordinador del Servei Educatiu de
l’Alt Empordà i Josep Maria Soler Prats, president de la Fundació Josep Pallach,
es reuneix el dia 11 de març de 2021, a les 9 hores, telemàticament, per tal de
deliberar sobre els 15 treballs presentats en la setzena edició del Premi
d’Experiències Educatives Josep Pallach.
Vist que el darrer treball presentat amb registre d’entrada E2021002172 amb
data 1 de febrer del 2021, tot i que sol·licita participar en el Premi
d’experiències Josep Pallach, el jurat considera aquests treball fora de termini.
Les valoracions per part dels membres del Jurat dels diferents treballs
presentats:
-Reconforta molt veure que hi ha experiències a molts nivells: infantil, primària,
secundària obligatòria, secundària no obligatòria, educació especial, universitat.
Es valora positivament.
-Es detecta un augment de l’ús de noves metodologies ens els darrers cursos,
concretament en aquesta convocatòria hi ha sis treballs que destaquen.
-També s’observa una mirada i ampliació de projectes d’àmbit comunitari.
-Els treballs reflexen la complexitat social que estem vivint.
Per últim el jurat vol destacar el nivell dels treballs presentats. Hi ha hagut un
augment en el nombre de treballs però també un s’observa un gran nivell en els
treballs presentats que han fet gaudir de la lectura als membres del jurat i per
això volen fer extensiu als diferents autors una felicitació a tots els que s’han
presentat.
Un any més el jurat posa de manifest la dificultat de valorar els treballs ja que
hi ha propostes molt diferents i diferents àmbits. Per això s’adjunta al final
d’aquesta acta com Annex 1, diferents propostes a tenir en compte en un futur
si es volen modificar les bases i el format del Premi.
Després de la valoració del Jurat els treballs més destacats són els treballs que
porten per títol; Escaping War, Curtvalortratge, Mirem la ciutat amb uns
altres ulls, Escape Room Científic.

Davant la dificultat de classificar en primer lloc donada aquesta circumstància el
Jurat ha decidit per unanimitat atorgar el PRIMER PREMI EX AEQUO als treballs
de:



Escaping War de l'Institut Vall de Llémena presentat per Faló Garcia i
Pallejà, Xavier Cortina Sagredo i Neus Heras Navarro.
Curtvalortratge de l'Escola Mansuet presentat per Anna Grabalosa
Gandara, Anna Pérez Ibáñez, Loreto Pérez García i Laura Prat Cobo.

S'acorda proposar els treballs de Escaping War, Curtvalortratge, Mirem la ciutat
amb uns altres ulls, Escape Room Científic per presentar si s’escau a l’Escola
d’Estiu del Moviment de Renovació Pedagògica, sempre previ consentiment de
l’Autor.
No havent-hi més assumptes per tractar a les 11 hores es dóna per finalitzada
la reunió a Figueres, l’onze de març de 2021

ANNA
CORTADA
POMÉS - DNI
40437774W
(AUT)

Firmado digitalmente
por ANNA CORTADA
POMÉS - DNI
40437774W (AUT)
Fecha: 2021.03.19
12:08:28 +01'00'

