Convocatòria unificada de programes en el context de la
COVID-19
Curs 2020-2021
La Convocatòria 20/21 es vol posar a disposició dels centres de Barcelona, amb el propòsit
de facilitar propostes i aliances educatives al servei de les necessitats i reptes que es
presenten per al proper curs.
La Convocatòria estarà oberta del 28 de maig al 16 de juny, perquè pugueu consultar
l’oferta i sol·licitar aquells programes que més s’ajusten al vostre Projecte Educatiu de
Centre.
Els programes (i les aliances que els impulsen) tenen present que caldrà capacitat
d’adaptació al context de la COVID-19 del nou curs, i oferiran propostes alternatives per
donar resposta a les demandes dels centres.
Entenent la complexitat del moment, també es preveu tenir en compte les peticions de
centres educatius en el mes de setembre, sempre que hi hagi vacants en els programes.
Tota l’oferta té el suport pressupostari i tècnic validat en el moment de la publicació, però
volem posar de manifest que la incertesa de la situació pot fer que es produeixin canvis, que
serien informats a les parts implicades.
Alguns programes prorroguen la participació als mateixos centres del curs 19/20, perquè no
han pogut finalitzar el procés de treball. Els referents d’aquests programes es posaran en
contacte amb aquests centres per informar-ne. Per tant, en aquests casos, no caldrà que es
sol·licitin de nou.
La petició s’ha de tramitar via telemàtica, a través del formulari global de centre i el formulari
específic de programa (un per cada programa que es sol·licita).
Des del Consorci d’Educació s’ha treballat per simplificar els processos i la documentació.
La direcció pot presentar l’aprovació de la proposta per part de claustre (en sessió virtual) i
de la data en què es preveu informar al Consell Escolar (si no s’ha pogut fer).
La publicació dels centres assignats a cada programa es preveu que serà el dia 7 de
juliol, amb l’objectiu que els centres comptin amb aquesta informació per a poder planificar
el curs vinent.

En cas de dubtes i/o incidències, contacteu amb:
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