
 

    
 

Nota de premsa 
 
 

La Fundació Cercle d’Economia atorga el 
Premi Ensenyament en la seva IX edició 

 
 

Fruit de la col·laboració entre la Fundació Cercle d’Economia 
 i l’Obra Social “la Caixa” 

 
 
 

• El primer premi és per a l’Escola d’Educació Especial Crespinell 
juntament amb l’Escola Lanaspa i l’Institut Montserrat Roig, de 
Terrassa, i el segon premi per a l’Escola Virolai, de Barcelona 

 
 

Barcelona, 2 de maig de 2016.- Avui s’ha lliurat el Premi Ensenyament 2016 
que, en la seva IX edició i fruit de la col·laboració entre la Fundació Cercle 
d’Economia i l’Obra Social “la Caixa”, ha comptat amb la participació del 
President de la Fundació del Cercle d’Economia, Carlos Cuatrecasas, la 
Directora General Adjunta de la Fundació Bancària “la Caixa”, Elisa Durán, el 
President del Cercle d’Economia, Antón Costas i la Consellera 
d’Ensenyament, Meritxell Ruiz. 
 
El primer premi, atorgat a l’Escola d ’ E d u c a c i ó  E s p e c i a l  
C r e s p i n e l l , l’Escola Lanaspa i l’Institut Montserrat Roig té una dotació 
de 15.000€ i el segon premi, atorgat a l’Escola Virolai, de 8.000€. Els 
centres educatius finalistes són l’Escola Pau Delcòs de Tarragona, el 
Col·legi Montserrat, de Barcelona, l’Institut- Escola Les  V i n ye s , de 
Castellbisbal, l’Escola Torroja i Miret de Vila-Seca i  l’Institut- Escola Jacint 
Verdaguer de Sant Sadurní d’Anoia que podran gaudir de les visites a 
CosmoCaixa i CaixaForum. 

En aquesta edició de 2016, el Premi ha rebut 53 candidatures. Els projectes 
presentats incideixen sobre la millora de l’aprenentatge dels alumnes, l’ús de 
les noves tecnologies en l’aprenentatge, el desenvolupament de processos de 
transformació educativa vinculats a l’aprenentatge, el treball competencial, 
empoderament de les famílies, la millora de la inserció dels alumnes en el món 
laboral, etc. Són projectes diversos, provinents de totes les demarcacions 
catalanes i de centres públics, concertats i privats. 

 

 



 

 

Pel que fa a les Escoles Crespinell ,  Lanaspa i  l ’ Inst i tut  Montserrat 
Roig , guanyadores del primer premi, són una escola d’educació especial 
concertada, una escola de primària pública i un institut públic de Terrassa 
respectivament. La Fundació Cercle d’Economiaels hi vol fer un especial 
reconeixement  perquè és un projecte exemplar i pioner en la posada en 
pràctica de l’escola inclusiva. 

 El projecte de col·laboració públic-privat entre aquestes tres escoles fa realitat 
el concepte d’escola inclusiva: una escola per a tots, una escola que no fa 
distinció per raó de discapacitat, sexe, procedència, cultura, ètnia, llengua o 
religió. Tots els alumnes tenen el dret de participar en tots els entorns 
d’aprenentatge i l’alumnat de Crespinell, Lanaspa i Montserrat Roig comparteix 
activitats i currículum. L’experiència és triplement enriquidora: pels alumnes amb 
discapacitats perquè aprenen en un entorn normalitzat, pels alumnes de l’escola 
i l’institut perquè viuen i aprenen cada dia el valor de la inclusió i pels mestres de 
tots els claustres perquè han de coordinar la seva activitat educativa i aprenen 
dels seus companys quan hi ha dos o més mestres a l’aula. 

 

D’altra banda, pel que fa a l’Escola Virolai, guanyadora del segon premi, és 
una escola concertada de primària, secundària i batxillerat de Barcelona. La 
Fundació Cercle d’Economia li vol fer un especial reconeixement perquè, partint 
d’una tradició pedagògica innovadora i proactiva, ja fa deu anys van començar a 
transformar les estratègies educatives i pedagògiques per avançar en un model 
d’Escola centrada en l’aprenentatge i l’acompanyament de l’alumne. Al llarg 
d’aquests anys han avançat en la transformació del rol del professor, en un 
model pedagògic singular que garanteixi, més enllà dels canvis, una educació 
de qualitat i un aprenentatge rellevant i amb sentit per a tots els alumnes.  

 

 

Per a més informació: Fundació Cercle d’Economia  

Marta Angerri: 647672661 

mangerri@circuloeconomia.com 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”   

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial /https://caixaescena.org/ 
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