
Dades generals

Nom del projecte: 

Dades del centre educatiu

Nom del centre: 

NIF/CIF:  

Pàgina web:    

Població:    

Comarca:    

Adreça:    

Codi postal:    

Nom de l’interlocutor: 

Telèfon de contacte:

Correu electrònic: 

Titularitat del centre: 

Dades de l’agent cultural

Nom de l’entitat/artista:

NIF/CIF:

Pàgina web:

Població:

Comarca: 

Adreça:

Codi postal:

Nom interlocutor:

Telèfon de contacte:

Correu electrònic: 

Sector/especialitat:

Formulari 
per al premi 

Baldiri 
Connexions

Opcions: Associació o agrupació cultural, artista, centres de formació cultural, museu, espai de creació o 
recerca, teatre, entitat cultural, fundació sociocultural.



Expliqueu-nos breument la vostra idea o projecte:

Màxim 1.500 caràcters.

Adjuntar altres documents d’interès.

Altres enllaços:    

Com us ha arribat la informació dels Baldiri?

premsa

díptics o fulls informatius

correu electrònic

butlletí electrònic

webs d’altres institucions 

web de la Fundació Carulla

xarxes socials

altres 

Nom del projecte

BLOC 1 / Objectius

1.1 / Objectius del projecte: 

Apartat de 6 punts. Màxim 2.000 caràcters.

1.2 / A quines necessitats donaria resposta la col·laboració?

Apartat de 5 punts. Màxim 1.000 caràcters.

1.3 / De quina manera té present les necessitats i reptes causats per la 
situació?

Apartat de 5 punts. Màxim 1.000 caràcters.

Formulari 
per al premi 

Baldiri 
Connexions



BLOC 2 / Metodologies inspiradores

2 / Quins elements evidencien que el projecte impulsa la cultura, els 
llenguatges artístics i la creativitat entre l’alumnat? Indiqueu-los amb 
exemples.

Apartat de 6 punts. Màxim 2.000 caràcters.

BLOC 3 / Presència de la llengua catalana

3 / Quins elements evidencien que la llengua catalana és l’eix 
vertebrador del projecte? Indiqueu-los amb exemples.

Apartat de 12 punts. Màxim 2.000 caràcters.

BLOC 4 / Alumnat 

4 / Quines accions heu dut a terme perquè l’alumnat sigui el centre de 
l’aprenentatge i el projecte?

Apartat de 5 punts. Màxim 1.000 caràcters.

BLOC 5 / Col·laboració 

5.1 / Descripció de la col·laboració:

Apartat de 5 punts. Màxim 2.000 caràcters.

5.2 / Quins elements creieu que seran factors d’èxit de la col·laboració?

Apartat de 10 punts. Màxim 1.000 caràcters.

Breu descripció de centre  
(característiques del centre, entorn, context socioeconòmic, etc.):

No puntua. Màxim 2.000 caràcters

Breu presentació de l’agent cultural i de la seva activitat:

No puntua. Màxim 2.000 caràcters

Formulari 
per al premi 

Baldiri 
Connexions



BLOC 6 / Resiliència 

6.1 / Quin creieu que serà l’impacte positiu i transformador de la col·laboració?

Apartat de 10 punts. Màxim 1.000 caràcters.

6.2 / Com fomentareu l’actitud de resiliència amb el vostre projecte? Com 
us ajudarà el projecte a adaptar-vos a la situació actual causada per la 
Covid-19 i a sortir-ne més forts? Des de quins àmbits hi treballareu?

Apartat de 5 punts. Màxim 2.000 caràcters.

BLOC 7 / Transferència 

7 / Podria ser una experiència transversal al currículum escolar?  
Quins docents s’hi podrien implicar?

Anomeneu quines àrees o assignatures poden estar relacionades amb la col·laboració. Apartat de 10 punts. 
Màxim 750 caràcters.

BLOC 8/ Escalabilitat

8.1 / Quins són els elements o factors que creieu que podrien facilitar que 
la vostra idea o projecte pugui ser transferible a altres contextos educatius 
similars?

Apartat de 4 punts. Màxim 750 caràcters.

8.2 / Quins són els elements que demostren que el vostre és un projecte 
escalable dins el vostre centre? (realització en altres nivells acadèmics, 
continuïtat en el temps...)

Anomeneu quines àrees o assignatures poden estar relacionades amb la col·laboració. Apartat de 3 punts. 
Màxim 750 caràcters. 

BLOC 9 / Planificació 

9 / Quina és la planificació d’implementació del projecte?

Apartat de 7 punts. Màxim 750 caràcters. 

Formulari 
per al premi 

Baldiri 
Connexions


