
 
 
 

 

 
 

 
 
 
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA 

FOTOGRAFIA EN CURS 
 
 

OFERTA 

Fins a un màxim de 5 centres.  

 
 

REQUISITS 
 
Requisits generals  

a) Poden participar en aquesta convocatòria els centres d’educació primària i secundària 
de titularitat pública de Barcelona.  

b) Els tallers es poden desenvolupar amb grups de 3r de primària a 2n de Batxillerat i 
cicles formatius de grau mitjà (excepte els vinculats a estudis d’imatge i so).  

 
Requisits específics  

Les característiques del programa requereixen les condicions següents:  
 

● Implicació d’almenys un/a docent responsable del projecte en cada centre, amb la 

possibilitat de comptar puntualment amb un/a docent acompanyant quan hi hagi sortides 

fora del centre. 

● Assistència dels/les docents a la totalitat de la formació (16 hores, reconegudes pel 

Departament d’Educació). La formació és impartida per membres de l’entitat i per 

fotògrafs professionals; té un cost d’inscripció de 80 euros per persona. 

● Dedicació d’un mínim de 15 hores trimestrals de treball amb l’alumnat al llarg de tot el 

curs . 

● Disponibilitat per organitzar almenys 1 sortida trimestral fora del centre per a les 

exploracions fotogràfiques i/o per visites a exposicions. 

● Organització d’una presentació dels projectes de l’alumnat al centre o a equipaments de 

proximitat. 

● Compromís de l’equip directiu per assegurar la bona coordinació de les accions. 
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
Presentació del centre: característiques i trajectòria  
 

● Carta de motivació del centre per participar en el projecte  

● Breu presentació del centre (característiques i trajectòria) 

● Proposta organitzativa (nivell/s educatiu/s, nombre d’alumnes, matèries o àrees 

implicades, etc.) 

● Docents implicats i motivació personal d’aquests docents  

● Carta de compromís de l’equip directiu 

 

CRITERIS DE VALORACIÓ  
 
Criteris 

● Expectatives i motivació del centre i els/les docents per introduir noves metodologies de 

treball vinculades a processos de creació. 

● Capacitat d’articular un treball transversal amb i a partir del projecte. 

● Implicació de diversos docents i de diverses àrees curriculars. 

● Interès per establir o reforçar els vincles amb l’entorn.  

● Disposició i capacitat de fer extensibles recursos, metodologies i propostes a la resta del 

centre (especialment a partir del segon any de participació, implicant més docents i 

grups d’alumnes). 

 

Criteris complementaris  

● Es tindran en compte, en la mesura del possible, l’equilibri territorial i la diversitat de 

contextos socioculturals del conjunt dels centres participants.  

● Es valorarà la capacitat d’implicar entitats de l’entorn del centre.  

● Es valorarà la implicació de diversos grups d’alumnes i nivells educatius. 

 

Criteris addicionals  

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

● Centres educatius d’alta complexitat o situats en contextos socioeconòmics desfavorits 

(p.e. centres vinculats a Pla de Barri). 

● Centres educatius en procés o amb voluntat de transformació pedagògica. 

 

 

COMISSIÓ DE SELECCIÓ 
 
Després de les reunions, es farà una primera proposta de selecció dels centres per part d’A 
Bao A Qu conjuntament amb un membre del Consorci d’Educació de Barcelona. 


