CONVOCATÒRIA UNIFICADA DE PROGRAMES - CURS 2018-2019
ORIENTACIONS PER AL PROCÉS DE SOL·LICITUD DE PROGRAMES
CONÈIXER L’OFERTA DE PROGRAMES

Llegiu l’oferta de programes, d’acord amb les característiques del vostre centre (titularitat,
etapa). La taula d’oferta de programes permet filtrar per etapa educativa.
Trobareu la informació en dos tipus de documents:



DESCRIPCIÓ de cada programa: per a informació sobre objectius, continguts i
metodologia de cada programa.
CONVOCATÒRIA de cada programa: per a informació d’oferta, requisits, criteris de
valoració i documents necessaris a adjuntar en la sol·licitud.

En cas de dubtes sobre un programa, podeu contactar amb la persona referent (el contacte es
detalla en la descripció).

COMPARTIR AMB EL CLAUSTRE I PRENDRE DECISONS

Compartir l’oferta de programes amb equips docents i claustre. Valorar l’adequació de la
participació a programes, d’acord amb la línia pedagògica de centre (PEC).
Per a la valoració i la presa de decisions, us poden assessorar els Centres de Recursos,
Inspecció, referents territorials, mentors de programes, etc.
FORMULARI GLOBAL DE CENTRE

Una vegada el centre hagi valorat els programes a optar,
el següent pas és omplir
telemàticament el FORMULARI GLOBAL DE CENTRE (un únic formulari per centre).
En el FORMULARI GLOBAL, cal que el centre indiqui els programes triats per ordre de
priorització.

A la llista prioritzada, cal incloure també els programes que han estat sol·licitats amb enllaç
extern al CEB (que s’indica a la convocatòria específica del programa).
S’han d’adjuntar els següents documents signats per la direcció:
1. Justificació global de la proposta de sol·licitud de programes, en coherència amb la línia
pedagògica del centre (PEC).
2. Acta de la sessió de claustre, on s’informa i s’aprova la participació en els programes
sol·licitats.
3. Acta de la sessió del Consell Escolar, on s’informa de la participació en els programes
sol·licitats.

FORMULARI DE SOL.LICITUD DE PROGRAMA

Per cada programa escollit, cal omplir telemàticament el FORMULARI DE SOL.LICITUD DE
PROGRAMA i adjuntar la documentació requerida per a participar-hi (detallat a la
convocatòria).
Alguns programes promoguts per altres institucions i/o entitats tenen un enllaç propi per a fer
aquesta petició (detallat a la convocatòria) i, per tant, en aquests casos no caldrà omplir el
formulari de sol·licitud de programa del CEB.

CONSULTAR LA RESOLUCIÓ de cada programa

La previsió de resolució de la participació als programes és durant el mes de juny.
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