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4.- BECA PALLACH  
 
L’Ajuntament de Girona i l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Girona, de comú 
acord i amb motiu de l’interès mutu pels temes educatius que afecten la ciutat de Girona i per les 
activitats de formació permanent que s’adrecen al professorat de la ciutat, han signat un conveni 
de col·laboració conjunta i bianual per a la concessió d’una beca per finançar projectes de recerca 
educativa relacionats amb la ciutat de Girona i dels quals es vulgui fer una explotació didàctica. 
 
El fet que aquesta beca porti el nom de Josep Pallach no necessita justificació, però hi ha dos 
elements que han motivat aquesta decisió de les dues institucions convocants i que es volen 
remarcar: el treball decidit, constant i entusiasta que Josep Pallach va realitzar a la ciutat a favor 
d’una escola catalana, pública, de qualitat i progressista, i el fet d’haver estat el creador i primer 
director de la Delegació de Girona de l’Institut de Ciències de l’Educació. 
 
 
Seguiment i presentació del projecte guanyador de la 12a convocatòria 2010 
 
El 8 de maig de 2012 es va fer la presentació d’ “E-Rutes Sostenibles Girona”, el projecte guanyador 
de la 12a convocatòria de la Beca Pallach.  Periòdicament els responsables de formació no 
universitària de l’ICE han fer el seguiment d’elaboració del projecte, realitzat per l’Emma Soy de 
l’Associació dels Naturalistes de Girona. Aquest projecte consta d’un itinerari per a la descoberta 
didàctica de les iniciatives d’energies renovables i eficiència energètica a la ciutat de Girona i té 
com a objectiu contribuir a la mitigació del canvi climàtic a escala local a través d’un material 
didàctic  que promou l’ús d’energies renovables i l’eficiència energètica. 
La presentació de la Beca es va fer a la sala d’actes de l’Ajuntament de Girona el dia 8 de maig de 
2012 per part de l’autora, l’Alcalde de Girona, el Director de l’Institut de Ciències de l’Educació 
Josep Pallach de la UdG, el Vicerector de Planificació i Qualitat de la UdG i el president de 
l’Associació dels Naturalistes de Girona. 
 
 
 
Enllaç al projecte: 
http://www.naturalistesgirona.org/e-rutes/ 
Enllaç a la notícia de la presentació: 
https://www.udg.edu/ice/Noticiesiagenda/Reculldenoticies/tabid/6073/p/24926/language/ca-
ES/Default.aspx 
 

http://www.naturalistesgirona.org/e-rutes/
https://www.udg.edu/ice/Noticiesiagenda/Reculldenoticies/tabid/6073/p/24926/language/ca-ES/Default.aspx
https://www.udg.edu/ice/Noticiesiagenda/Reculldenoticies/tabid/6073/p/24926/language/ca-ES/Default.aspx

	Seguiment i presentació del projecte guanyador de la 12a convocatòria 2010
	El 8 de maig de 2012 es va fer la presentació d’ “E-Rutes Sostenibles Girona”, el projecte guanyador de la 12a convocatòria de la Beca Pallach.  Periòdicament els responsables de formació no universitària de l’ICE han fer el seguiment d’elaboració del...

