
 
NOTA DE PREMSA 

 
El programa ÈXIT convoca 204 beques 
d’amics@grans per al curs escolar 2010-2011 
 
 

• L’objectiu del programa ÈXIT és reduir els nivells de fracàs escolar i 
recuperar un segment de l’alumnat de la ciutat que es troba en dificultats 
socioeducatives en el pas de primària a secundària.   

 
• L’amic@gran és la figura fonamental del programa: d uu a terme tasques de 

reforç escolar a l’alumnat a fi de millorar els seu s aprenentatges i hàbits de 
treball. 

 
• En aquest curs, participen en el projecte un total de 87 centres i 1.300 

alumnes de la ciutat.  
 

 
 
El programa ÈXIT s’adreça a 5è i 6è de primària i a 1r i 2n d’ESO i el seu objectiu és 
reduir els nivells de fracàs escolar i recuperar, a través de la millora dels aprenentatges 
bàsics i hàbits de treball, un segment de l’alumnat que es troba en dificultats 
socioeducatives en el pas de primària a secundària. 

Les 204 beques de col·laboració que ara es convoquen estan adreçades als 
amics@grans, la figura fonamental d’aquest programa, ja que són els qui duen a terme el 
monitoratge de les sessions de reforç. 

A través de dues sessions de reforç setmanal en horari extraescolar als instituts que 
participen en el programa ÈXIT, els amics i les amigues grans fomenten els hàbits de 
treball i les tècniques d’estudi de l’alumnat i en fan el seguiment, juntament amb el tutor o 
la tutora. La seva feina repercuteix positivament en l’aprenentatge i en els resultats 
acadèmics de l’alumnat i contribueix a la millora del rendiment acadèmic. 

 

Requisits per a accedir a les beques 
 
Per presentar-se a la convocatòria de beques dels amics@grans cal tenir entre 17 i 26 
anys i ser estudiant universitari o d’ensenyaments postobligatoris. Entre altres coses, es 
valora ser exalumne de l’institut on es demana la beca, de manera que l’amic@gran 
esdevé un model de referència molt proper. També es valora tenir experiència en tasques 
de reforç escolar, haver participat en activitats associatives o de voluntariat, tenir formació 
complementària en idiomes, informàtica, art, música o en ciències de l’educació… 
 
En total, es convoquen 204 beques  de col·laboració distribuïdes en tres modalitats 
diferents:   
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• Beques per a amics@grans: realitzen un total de 2 sessions de reforç setmanal 
en un institut que participi en el programa (169 beques). L’import anual de les 
beques en aquesta modalitat és de 1.175,04 €. 
 

• Beques per a coordinadors/es d’amics@grans: són amics i amigues grans amb 
experiència que fan funcions de coordinació, organització i distribució dels 
amics@grans d’un mateix centre. Realitzen un total de 2 sessions de reforç 
setmanal en un institut que participi en el programa (27 beques). L’import anual de 
les beques en aquesta modalitat és de 1.432,08 € 
 

• Beques per a coordinadors/es de zona: duen a terme tasques de seguiment i 
coordinació dels coordinadors/es d’amics@grans de diversos centres en una o 
més zones i treballen estretament amb l’equip tècnic del programa de zones (8 
beques).  

 
 
Presentació de sol·licituds  
 
Les sol·licituds per a optar a una d’aquestes beques s’han de presentar del 5 i al 15 de 
juliol de 2010 i de l’1 al 7 de setembre de 2010  a la seu del Consorci d’Educació de 
Barcelona (plaça Urquinaona, 6). Es pot trobar tota la informació sobre la convocatòria de 
les beques en el web del Consorci d’Educació de Barcelona: www.edubcn.cat.  
 
 
Un total de 1.300 alumnes i 86 centres participen a l programa  
 
El curs 2009-2010, en el programa ÈXIT dedicat al reforç escolar, hi participen un total de 
1.300 alumnes, 86 centres (27 instituts i 59 escoles), 240 tutors i tutores implicats, 7 
districtes i 170 amics i amigues grans. 
 
El programa es va iniciar el curs 2001-2002 amb tres centres i 52 alumnes de 
primària i secundària. Des d’aleshores ha anat creixent de manera progressiva, 
s’ha adaptat a les noves necessitats i als nous contextos institucionals, ha creat 
noves propostes per a atendre alumnes amb dificultats en el segon cicle d’ESO i 
ha establert nous plans de treball. Els seus bons resultats l’han consolidat com a 
programa prioritari a l’hora d’afavorir l’èxit escolar de tots els nois i les noies de Barcelona. 
 
Com a novetat, aquest curs el programa ha incorporat, més enllà del reforç escolar, 
noves modalitats de treball en l’oferta educativa que permeten treballar els continguts 
instrumentals, sobretot de llengua i comunicació, en un format taller, el qual és més 
estimulant per a l’alumnat (teatre, còmic, ràdio, música…).   
 
En aquesta línia, a l’Institut Barri Besòs, aquest curs s’ha començat a treballar el reforç 
escolar a través de tallers de teatre i còmic, un blog d’audiovisuals i un projecte per a 
nouvinguts; a l’Institut Joan Brossa s’ha creat un blog de ràdio; a l’Institut Verdaguer una 
revista digital, i als instituts Comas i Solà i Milà i Fontanals s’ha treballat el reforç escolar 
a través de l’expressió musical (percussió, cançó…). 
 
Al mateix temps, s’han iniciat també actuacions de suport a les famílies i de formació per 
tal d’implicar-los en la millora de resultats. 
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Suport a l’atenció a les diversitats dels centres 
 
A més d’aquest vessant dedicat al reforç escolar, el programa Éxit en té un altre, l’ÈXIT 2, 
centrat en el suport a l’atenció de les diversitats als centres i en tallers per a la 
diversificació curricular que es realitzen en entitats o institucions de la ciutat i s’adrecen, 
principalment, a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO que necessita una organització diferenciada de 
l’establerta al centre quant a continguts i criteris d’avaluació.  
 
Des del Consorci d’Educació es promou l’adaptació curricular per tal que els tallers 
esdevinguin un recurs innovador, a realitzar en l’horari lectiu, avaluable i amb la presència 
activa del professorat referent; recurs que apropa l’alumnat a diversos contextos culturals i 
professionals. 
 
Aquests tallers es duen a terme als mateixos instituts (tallers de còmic, tallers de cinema, 
com el Retrat d'oficis, Passatge de la robòtica i Geografies del nostre barri), en diversos 
territoris, entitats i institucions de la ciutat o bé en espais formatius, com a iniciativa de 
cooperació educativa: 
 

• Taller de circ (Ateneu Popular de 9 Barris).  
• Entorn d'aprenents: fusteria, joieria, confecció i cuina (Impulsem SCCL).  
• Taller de navegació a vela tradicional Grumet-Èxit (Consorci El Far).  
• Taller d’observació de primats 'Tan monos com jo' (Zoo de Barcelona).  
• Taller de vidre per fusió (Fundació Centre del Vidre).  
• TMB es mou per l'educació. 

 

 
 
Barcelona, 26 de maig de 2010 


