CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA

TOT DANSA
CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA
•
•

Sol·licituds: Del mes de juny al 21 de setembre de 2018
Resolució: 10 d’octubre

OFERTA
Fins a un màxim de set centres

REQUISITS
Requisits específics
a) Convocatòria dirigida als instituts de secundària i batxillerat de titularitat pública de
Barcelona.
b) El projecte ha d’estar aprovat per l’equip directiu del centre.
Requisits específics
Les característiques del programa requereixen de les següents condicions:
•

El professorat del centre ha de dur a terme la formació permanent del programa «Tot
Dansa» que es publica a la web del Consorci d’Educació de Barcelona, reconeguda pel
Departament d’Ensenyament, de 35 hores.

•

Es prioritzaran aquells instituts que s’hi apunti més d’un docent.

•

Un dels docents, com a mínim, ha de tenir plaça al centre.

•

Els instituts desenvoluparan el programa durant 2 cursos seguits.

•

L’institut haurà de disposar de les hores necessàries per dur a terme amb l’alumnat, en
horari reglat, la formació amb l’alumnat, a càrrec de l’equip coreogràfic i formador del
programa i amb el professorat del centre inscrit a la formació.

•

La previsió d’aquestes hores són:
- Un mínim de 10 sessions (d’ 1 hora mínim cada sessió) de formació amb l’alumnat
al centre.

- 2 assajos (de 2 matins cadascun) al Mercat de les Flors
- 1 jornada de presentació dels espectacles a la sala MAC del Mercat de les Flors.
•

Previsió de la dedicació dels docents, tant pel que fa a la formació del professorat com
pel treball que es requereix amb l’alumnat.

•

Capacitat de vehicular continguts transversals a través del taller.

•

Assistència de l’alumnat a les hores de formació.

•

Assistència dels docents a la formació del professorat i a la formació que es duu a
terme amb l’alumnat.

•

Per obtenir el certificat de formació s’ha de realizar el 80% de les hores presencials.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
•

Formulari d’inscripció a la web del Consell d’innovació pedagògica :
www.barcelona.cat/consell-innovacio-pedagogica

•

Carta de motivació

•

Carta de compromís de l’equip directiu.

CRITERIS DE VALORACIÓ
Es valorarà:
•

La implicació de més d’un docent en el projecte.

•

Compromís del centre i dels docents implicats en dur a terme la formació i el projecte
durant 2 cursos.

•

Les expectatives i motivacions del professorat i del centre.

•

Interés i capacitat d’articular un treball transversal amb i a partir del projecte.

En cas que diversos instituts es considerin igualment interessants, s’utilitzaran els següents
criteris addicionals:
•

Centres educatius d’alta complexitat o situats en contextos socioeconòmics desfavorits
de la ciutat.

•

Centres educatius en procés de transformació pedagògica.

COMISSIÓ DE SELECCIÓ
A partir de les preinscripcions, l’equip de Tot Dansa farà la selecció dels centres atenent als
requisits i valoració esmentats.
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