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Convocatòria Unificada de Programes educatius  
del Consorci d’Educació de Barcelona 

 
 

Benvolgudes direccions, 

 

Avui, 4 de maig, es publica l’oferta de la Convocatòria unificada de programes educatius per als centres 

de la ciutat de Barcelona. 

La convocatòria unificada de programes té la voluntat de facilitar l’oferta d’oportunitats educatives de la 

ciutat als centres, de manera transparent, ordenada i alineada,  perquè  aquesta pugui contribuir als 

processos de transformació dels projectes de centre. 

En aquesta edició, s’ofereixen 83 programes educatius, organitzats en 10 àmbits temàtics.  

 

Calendari: 

o Període obert de sol·licituds de centres: del 4 al 27 de maig. 

o Publicació de centres participants a cada programa: 23 de juny 

 

Procediment de sol.licitud: 

Us convidem a conèixer les propostes i a valorar com a centre, aquelles oportunitats educatives que 

poden sumar i enriquir el vostre projecte de centre. 

Tota l’oferta incorpora el contacte amb el referent de cada programa, perquè pugueu consultar  la 

informació que us pugui ser d’interès. 

Des dels Centres de Recursos pedagògics, també us poden oferir orientació i suport. 
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En el formulari global de centre, caldrà adjuntar tres documents: 

o Justificació de la sol.licitud i priorització de programes a demanar, d’acord amb el 

projecte de centre. 

o Acta  de la sessió d’aprovació de la proposta pel claustre. 

o Acta de la sessió de Consell Escolar, en què s’informa de la proposta de la sol.licitud i/o 

document on es  notifiqui la data en què es té previst fer. 

En el formulari de sol.licitud de cada programa, només caldrà adjuntar documentació quan s’especifiqui 

al document de convocatòria d’aquell programa. 

 

Trobareu tota la informació al web del Consorci: Convocatòria unificada de programes educatius 

 

Per a més informació i/o consultes sobre la convocatòria, podeu contactar amb:  

o Elena Roca: eroca.ceb@gencat.cat 

o Susana Navarro: snavarro.ceb@gencat.cat 

 

PD Us recordem que la Convocatòria de programes d’Innovació del Departament d’Educació estarà 

oberta fins el 12 de maig.  

 
 
 
Barcelona, 4 de maig de 2021  

 
 
Rosanna Fernàndez 
Directora de l’Àrea d'Innovació, Programes i Formació 
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