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S’obre la Convocatòria unificada de programes i ca-

pacitació d’equips educatius amb 87 propostes de 

millora continua per a centres i equips docents 

• Enguany es presenta de manera agrupada l’oferta de programes per als

centres educatius i les activitats per a la capacitació i la formació d’equips

docents que milloren la qualitat educativa

• La Convocatòria unificada de programes i capacitació d’equips educa-

tius harmonitza tota l’oferta de programes que impacten en els centres,

unifica calendaris i garanteix la qualitat de la proposta metodològica, la

transparència dels criteris d’assignació i la coherència amb el projecte

educatiu de centre, alhora que dona eines per al desenvolupament profes-

sional dels docents

• Enguany s'ofereixen 87 propostes distribuïdes entre capacitació

d’equips educatius (7), programes (77 organitzats en 5 grans àmbits), i

l’apartat d’igualtat d’oportunitats (3)

• Els centres poden explorar i valorar, fins el 23 de maig i en un únic por-

tal, tota l'oferta de programes que ofereix la ciutat en el marc de la innova-

ció educativa i la transformació en xarxa

Barcelona, 2 de maig de 2022 

La Convocatòria unificada de programes i capacitació d’equips educatius obre aquest dilluns 

2 de maig el període de sol·licituds als centres i mostra la seva àmplia oferta fins el 23 de 

maig. La petició per incorporar programes s'ha de cursar de manera telemàtica a través del 

formulari global del centre i el formulari específic del programa. La publicació dels centres 

admesos en cada programa serà el 23 de juny. 

La convocatòria treballa amb l’objectiu d'impulsar la transformació educativa en xarxa i po-

tenciar els Projectes Educatius de Centre (PEC). Aquest curs 2022-2023 fa un salt endavant 

en l’articulació entre l’oferta de programes educatius i les propostes de capacitació que millo-
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ren la qualitat docent i el seu desenvolupament professional, amb l’objectiu de facilitar la in-

formació a temps per a la planificació dels equips dels centres, d’acord amb les prioritats del 

projecte educatiu. 

Des de la seva posada en marxa ara fa cinc cursos (2018-2019), s’ha ampliat i enfortit el 

mapa d’aliances amb institucions i entitats que aporten oportunitats de millora dels aprenen-

tatges; s’ha donat visibilitat a referents per a cadascun dels àmbits temàtics; s’ha implicat als 

serveis educatius; i s’ha consolidat un model en què els programes son una palanca més al 

servei de la transformació educativa. 

La Convocatòria unificada de programes i Capacitació d’equips educatius forma part de les 

estratègies d’acompanyament als centres i als docents per a una transformació educativa 

sistèmica i equitativa, promogudes pel Consorci d’Educació, diferents àrees de l'Ajuntament 

de Barcelona, i el Departament d'Educació, a més d'oferir programes d'entitats i institucions. 

Inclou actuacions com el treball en xarxa, l’acompanyament intensiu amb mentories o alian-

ces amb institucions culturals, científiques, i amb formació docent associada.  

Constitueix una plataforma per als diferents promotors de programes per poder donar visibili-

tat a les seves propostes de manera ordenada i estructurada, perquè les puguin conèixer els 

centres educatius. Així els diferents promotors, en coordinació amb el Consorci d’Educació, 

poden canalitzar la seva oferta de programes, i assegurar-se que compleixen els requisits i 

criteris perquè esdevinguin eines per a la millora continua dels projectes educatius dels cen-

tres. 

 

Una oferta de programes agrupada en 5 àmbits 

Per al curs 2022-2023 s'inclou una oferta de programes agrupats en 5 àmbits (77 progra-

mes). Les propostes s’han organitzat en base al seu propòsit principal, tot i que moltes tre-

ballen de manera transversal continguts de més d’un àmbit.  

• Arts i Cultura (16 programes) 

- Art i creació (10 programes). Possibiliten obrir mirades a través de diferents llen-

guatges artístics, compartint projectes i connectant els aprenentatges amb pro-

cessos creatius. 

- Ciutat i patrimoni (6 programes). Promouen el coneixement i el vincle amb l’en-

torn, la cultura i la història, a través de la participació en projectes educatius en 

aliança amb institucions i entitats expertes. 

 

• Recerca, ciència i sostenibilitat (24 programes) 

- Recerca i ciència (20 programes). Fomenten les vocacions científiques, la re-

cerca i l’apropament a les STEAM.  

- Sostenibilitat (4 programes). Contribueixen a reflexionar i a millorar l’entorn i l’es-

cola, augmentant la qualitat de vida i minimitzant la degradació del medi i els re-

cursos. 
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• Llengua i plurilingüisme (11 programes) 

Promouen i dinamitzen el treball de les llengües, des d’una perspectiva integral i con-

nectada amb la cultura i el món. 

 

• Valors i ciutadania (13 programes) 

- Valors (10 programes). A través d’eixos com els drets, la igualtat, la diversitat, la 

perspectiva de gènere, la participació, la cultura de pau o el pensament crític, 

acompanyen a la seva reflexió i visibilització. 

- Economia social (3 programes). Promouen un enfocament de l’economia més so-

cial, ètic i solidari. 

 

• Salut i qualitat de vida (13 programes) 

La salut (física, emocional i mental) com a component essencial per garantir un bon 

aprenentatge i promoure persones que es cuiden i tenen cura.  

Podeu consultar el llistat de programes a: https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recur-

sos/convocatoria_programes 

 

Capacitació d’equips educatius 

La capacitació d’equips educatius és una estratègia de suport i que ajuda a l’enfortiment del 

projecte educatiu de centre. Al mateix temps es contribueix a la cohesió dels equips i al 

desenvolupament professional dels docents a través la formació, el modelatge, l’intercanvi, 

la reflexió i la indagació que els aporta aquesta capacitació. 

Per al curs 2022-2023 trobem 7 propostes de programes: 

- Xarxes per al Canvi 

- Modelatge 0-6 

- Batxillerat competencial 

- Enfocament restauratiu 

- Enfocament restauratiu i mediació 

- Estratègia digital de centre: FIC 

- Els usos lingüístics en l’àmbit educatiu 

 

Igualtat d’oportunitats 

Són programes d’acompanyament educatiu, que focalitzen els recursos de suport en l’alum-

nat en situació de vulnerabilitat, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats. Es treballa ajus-

tant les propostes didàctiques al marc de la innovació, l’enfocament competencial del currí-

culum i l’avaluació. 

Es projecta un oferta més enllà de l’horari lectiu, incloent un treball amb les famílies i l’ober-

tura de l’escola a l’entorn En aquest apartat trobem el programa Enginy, el programa Pro-

jecta’t i el programa Coach: orientació professional. 

https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/convocatoria_programes
https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/convocatoria_programes
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A més, es continua treballant en tres programes d’acompanyament educatiu com son l’Èxit, 

l’Speak Up i el Tangram, que no s’oferten de nou, però que si que es prorroguen en els cen-

tres que aquest curs estaven en marxa. 


