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DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT

RESOLUCIÓ
ENS/2855/2011, de 5 de desembre, per la qual es fa pública la concessió dels Premis 
Catalunya d’Educació corresponents a l’any 2011.

Mitjançant la Resolució ENS/1957/2011, de 27 de juliol, es va obrir convocatòria 
per a la concessió dels Premis Catalunya d’Educació, de reconeixement social a 
mestres, professores, professors, centres d’ensenyament i institucions impulsors de 
l’escola catalana, corresponents a l’any 2011 (doGC núm. 5939, de 10.8.2011).

L’article 2 del decret 247/2001, de 12 de setembre, pel qual es creen els Premis 
esmentats, preveu que la concessió se’n faci pública mitjançant resolució de la 
consellera d’Ensenyament (doGC núm. 3481, de 27.9.2001).

Per això, atesa la decisió del jurat constituït per atorgar els Premis, amb la con
formitat prèvia de les persones, els centres educatius i les institucions premiades, 
i d’acord amb el procediment que preveu l’ordre EdU/281/2010, de 7 de maig, per 
la qual s’estableixen els requisits legals per a la concessió dels Premis Catalunya 
d’Educació,

RESOLC:

—1 atorgar els Premis Catalunya d’Educació següents:
a) Premi Marta Mata, en la categoria de mestres, professores o professors, a la 

senyora Pilar Benejam i arguimbau, en reconeixement a la destacada tasca que ha 
realitzat en la formació del magisteri i el professorat d’ensenyament secundari, i la 
continuada vinculació de la qualitat d’aquesta formació, tant tècnica com perso
nal, com una de les peces claus de qualitat de l’escola i del sistema educatiu. Una 
professora universitària que va impartir classe en escoles i instituts com a requisit 
per ensenyar didàctica als futurs mestres i professors.

b) En la categoria de centres educatius, a l’institut Baix Montseny, de Sant Celoni, 
per la seva atenció a la diversitat mitjançant el projecte educatiu “Ubuntubica’t amb 
el macrocervell de l’institut” i per la prestació de serveis a la comunitat en el marc 
de l’aplicació del Projecte ETHoS; també per fomentar la convivència, l’aprenen
tatge i el treball cooperatiu. així com el valor de l’alegria de ser, pensar i actuar en 
la formació de ciutadans responsables, autònoms i competents.

c) En la categoria d’institucions, al Moviment Educatiu del Maresme, de Mataró, 
en reconeixement del seu treball continuat d’acolliment i formació de mestres i 
altres professionals del món educatiu des de la seva creació, l’any 1983; també per 
la seva implicació en l’organització de jornades d’interès pedagògic i d’investigació, 
d’intercanvi i formació (escoles d’estiu, cursos, projectes...) que han contribuït a 
la millora de la qualitat de l’ensenyament, no només de la ciutat i la comarca sinó 
també del país.

d) Premi extraordinari Joan Triadú, a l’Escola VedrunaÀngels, de Barcelona, 
en reconeixement del seu arrelament al país i a la difusió de la llengua i cultura 
catalanes en l’atenció a la diversitat dels alumnes del seu entorn, el barri del Raval, 
des d’una educació per a la solidaritat, la justícia i la sostenibilitat.

—2 Els premis consisteixen en un diploma acreditatiu i en el lliurament de les 
següents quantitats: 12.000,00 euros en el Premi Marta Mata, en la categoria centres 
educatius, i en el premi extraordinari, i 6.000,00 euros en la categoria d’institucions, 
i es concedeixen per un import total de 42.000,00 euros, amb càrrec a la posició 
pressupostària d/226001000/4240/0000, del centre gestor EN0704 del pressupost 
de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2011.
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Disposicions

Barcelona, 5 de desembre de 2011

IRENE RIgaU I OLIvER

Consellera d’Ensenyament

(11.334.010)
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