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D’esquerra a dreta : 

 

Jordi Baldrich . Subdirector general de Gestió de Serveis a la Comunitat. Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya . 

Vicens Tortosa  . Cap de departament de Tecnologia a l’Institut Martí l’Humà de Montblanc i 
Autor del Projecte Guardonat  : Praxis Virtual en el Seguiment de Processos Educatius. 

Josep Menéndez . Director General del CETEI-Fundació Joan XXIII 
 

 

 

 



 

 

Comunicat de Premsa  

 

El professor Vicens Tortosa Sánchez de l'Institut M artí l'Humà de Montblanc ha estat 
guardonat amb el 2n premi ITworldEdu 2011. 

El proppassat dimecres 26 d'octubre es va lliurar el Premi ITworldEdu a la millor solució de 
tecnologia educativa desenvolupada per centres educ atius 2011 a  COSMOCAIXA de 
Barcelona.  

Aquest premi forma part  de la seva quarta edició que va reunir, els dies 26 i 27 d'octubre a  
COSMOCAIXA de Barcelona , a professionals dels sectors tecnològic i educatiu en unes jornades 
basades en l'exposició de “bones pràctiques” de tecnologia aplicada a l'ensenyament i en l'anàlisi de 
les mateixes. 

La Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el CETEI- Fundació Joan XXIII i les 
empreses impulsores de l’ITWE 2011, promouen aquest premi dirigit a la millor solució de 
tecnologia educativa desenvolupada i aplicada als c entres educatius  i, aquest any també, a la 
millor solució TIC aplicada a l’educació per part d e l’empresa. 
 
En el marc de l’ITworldEdu 2011, la quarta edició del Gran Punt de Trobada cap a l’excel·lència de la 
Tecnologia Educativa, es convocà el premi ITworldEdu amb els següents objectius: 
 
• Reconèixer l’esforç creixent de l’àmbit educatiu en la creació pròpia i avaluació dels nous recursos 
digitals. 
• Reconèixer les iniciatives d’emprenedoria tecno-pedagògiques i les propostes d’innovació en l’àmbit 
educatiu per part de la demanda. 
• Estimular i informar als proveïdors tecnològics, així com a tot l’entorn educatiu, sobre les eines 
creatives i de qualitat innovadora que realment funcionen a l’aula, faciliten l’aprenentatge 
personalitzat i la tasca docent i la gestió. 
 
Sota aquestes directrius, el Comité Executiu  de  l’ITworldEdu d’enguany ha resolt que : 

el projecte Praxis Virtual en el seguiment de processos educati us  , dissenyat per gestionar 
interactivament informació  diversa del contexte educatiu  i comunicar-la virtualment  de manera 
rápida , explícita i complerta a tots els membres de la comunitat educativa  

 
ha estat el guanyador del: 
 

2n Premi ITworldEdu 2011 
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