
 
 
 

 

 
 

 
 
 
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA 

PROGRAMA ENGINY  
Modificat mentres duri la Còvid-19. Modalitat B  
 
 

OFERTA  
 
Adreçat als centres públics d’Educació Secundària Obligatòria de règim general i d’Educació 
Especial i també podran participar-hi centres subvencionats amb fons públics considerats d’alta 
complexitat de la ciutat de Barcelona. 
 
Al llarg del proper curs 20-21, mentres mantinguem les mesures d’excepcionalitat per la Còvid-
19, ens hem de plantejar el Programa Enginy, únicament des de la modalitat B. Per tant, tant 
els projectes com els centres que hi participin, han de saber que ens haurem d’adaptar fins que 
no els puguem oferir en total normalitat.  

Cal tenir present, també, que aquesta convocatòria pot veure’s modificada per part del CEB, 
segons les circumstàncies sanitàries i les condicions que el Departament d’Educació publiqui 
per al curs 20/21. 

 

Oferta del nombre de projectes/tallers proposats, durant el període d’excepcionalitat per 
la Còvid-19. Únicament es contempla oferir els projectes baix les condicions de la 
Modalitat B (explicades a la fitxa descriptiva del programa); i en grups reduïts segons les 
directrius del Departament d’Educació: 

En principi, es convoquen un total de 15 projectes/tallers diferents, oferint atenció educativa a 50 
grups d’alumnes d’educació secundària obligatòria: 
 
La Modalitat B significa bàsicament, que els experts que desenvolupen els tallers i els projectes 
es desplacen al centre educatiu amb els materials necessaris, o pactats amb el propi centre, per 
tal de garantir el bon funcionament del projecte. Per tant, l’alumnat i els equips docents no han 
de fer cap desplaçament.  
 

Programa Enginy 

TRANSFORMATS EN 
MODALITAT B (ABANS 

A) 

GRUPS MODALITAT B GRUPS TRANSFORMATS EN 
MODALITAT B (ABANS 
OFICIS A LA CIUTAT) 

GRUPS 

Circ Enginy 3 D’ofici: arqueòleg! 3 Pentinats de temporada  2 

Escola d’aprenents 3 artUPart 6 Ombra aquí, ombra allà 
(caracterització) 

1 
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Cuines del món 3 Un còmic amb història 6 Transforma’t caminant 1 

Biciflot  3 (*)Teatre i Consciència 2 Moda a mida 1 

  Expressa’t 6 Ben plantada 1 

  (*)Cinema en curs 2   

  Reacciona! Taller de cinema 3   

  L’aula en joc! (Gamificació) NOU! 3   

 
(*) Projectes anuals 

 
 

Si les condicions sanitàries ens ho permeten, es podrà plantejar tornar a la normalitat de 
l’oferta del programa Enginy en tots els projectes i normalitzant les característiques de 
totes les seves modalitats.  

En el cas de poder ampliar la proposta de projectes i incloure aquells que de moment no 
podem oferir, us comunicarem aquestes vacants als centres que haureu participat en 
aquesta convocatòria. 

Projectes/tallers segons la modalitat (en condicions de normalitat): 

Programa Enginy 

MODALITAT A GRUPS MODALITAT B GRUPS MODALITAT  
OFICIS A LA CIUTAT 

GRUPS 

Grumet  D’ofici: arqueòleg!  Pentinats de temporada  

Circ Enginy  artUPart  Plats a la carta  

Escola d’aprenents  Un còmic amb història  Transforma’t caminant  

Cuines del món  (*)Teatre i Consciència  Moda a mida  

TMB es mou per l’educació  Expressa’t  Reparació de bicicletes  

Biciflot  (*)Cinema en curs  Ben plantada  

Aprenents del mar  Reacciona! Taller de cinema  Ombra aquí, ombra allà  

A tota Vela!  L’aula en joc! (Gamificació)  El Ràpid: Taller d’instal·lacions  

 
(*) Projectes anuals 

Feines a drassanes 
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REQUISITS 
 
Generals: 

● Els equips directius dels centres participants han de garantir la participació de l’alumnat i 

del professorat en la disponibilitat horària del projecte/taller; així com la disponibilitat 

d’espais per a la realització dels projectes que es realitzin en el propi centre. 

● En totes les modalitats, el docent referent ha d’estar present amb el professional del taller 

al llarg de tota la sessió, sigui la modalitat que sigui. Les sessions d’aprenentatge no 

només són destinades a l’alumnat, també el professorat aprèn metodologies pràctiques i 

globalitzades del professional expert dels projectes/tallers, així com dissenys 

competencials d’activitats d’aprenentatge. 

● Els equips directius dels centres participants ha de responsabilitzar-se de qualsevol 

incidència que pugui sorgir en el desenvolupament del projecte/taller. 

● El centre ha de garantir el suport i l’adequació curricular de l’alumnat que participa als 

projectes/tallers, si s’escau (en els casos de necessitats educatives especials, mitjançant 

un Pla de Suport Individualitzat); i informar als tècnics del CEB i professionals experts per 

tal de garantir el bon funcionament del taller/projecte. 

● Cada centre podrà sol·licitar un màxim de 3 projectes/tallers ENGINY. El CEB publicarà i 

informarà de l’adjudicació dels resultats als centres, i facilitarà els formularis per poder 

concretar l’alumnat que participarà en cada un dels tallers/projectes. 

 
Modalitat A i B: 

1. Destinat a l’alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t de l’ESO de centres d’educació secundària públics 

de la ciutat de Barcelona que en el seu projecte educatiu de centre tinguin un pla d’atenció 

a l’alumnat inclusiu. També poden participar l’alumnat de secundària de centres 

d’educació especial públics. 

2. Incompatibilitat de participació de l’alumnat de 3r i/o 4t d’ESO que participa dels 

Programes de Diversificació Curricular (PDC) en Estades Formatives en Empreses amb 

qualsevol modalitat del Programa Enginy (són itineraris formatius diferents). 

3. El centre haurà de garantir les següents condicions en l’horari del grup que participarà als 

projectes de les modalitats A i/o B: 

 Preveure la durada del projecte/taller Enginy i la vinculació d’aquest amb el PEC i 

amb la disponibilitat del docent referent, per tal de garantir el bon funcionament 

del programa. 

 Preveure els desplaçaments al lloc on es realitza el taller (en la modalitat A). 

 Garantir una sessió lectiva curricular setmanal en la qual el docent referent 

pot vincular, desenvolupar, ampliar, aprofundir, avaluar, transferir els 

aprenentatges del projecte/taller des dels àmbits curriculars amb l’alumnat que hi 

participa. El projecte no pot estar desvinculat del projecte educatiu de centre, ni 

dels aprenentatges de l’alumnat. 
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4. Participar en un projecte d’aquestes modalitats comportarà la implicació activa d’un 

docent referent del grup-classe. Funcions del docent referent: 

 Participació en les sessions del grup de treball dedicades a: formació inicial, 

planificació, seguiment i avaluació que el Consorci d'Educació de Barcelona 

convoqui.  

 Coordinació / concreció de la planificació didàctica d’aula i el PEC amb les 

activitats d’aprenentatge del projecte ENGINY, per tal de garantir la vinculació i  

transferència dels aprenentatges del projecte ENGINY amb les matèries o àmbits 

curriculars del grup-classe.  

 Assistència, acompanyament i participació activa en les sessions presencials del 

taller/projecte junt amb l’alumnat; per tal de donar suport i practicar docència 

compartida amb l’expert professional del projecte. Es posa a l’abast del docent 

referent l’opció d’incorporar habilitats i modelatge metodològic específics que 

aporten els professionals del taller. 

 Assegurar que es fa transferència i integració dels aprenentatges dels 

tallers/projectes, ja que formen part del projecte educatiu de centre. Per aquest 

motiu, el centre ha de garantir almenys una hora lectiva setmanal del docent 

referent, a banda del taller; per tal de donar continuïtat i sentit als continguts del 

projecte, per tal d’integrar i incorporar els aprenentatges que venen d’experts a la 

vida del centre. 

Disseny de l’avaluació formativa dels aprenentatges del taller en relació als 

diferents àmbits curriculars treballats. 

 Valoració de l’impacte del projecte al centre i a l’alumnat (a partir d’un qüestionari 

que el CEB us farà arribar al final de la realització del projecte). 

 
Oficis a la ciutat: 

1. Únicament poden participar alumnes de 3r i de 4t d’ESO de centres d’educació secundària 
públics de règim general i d’educació especial, o subvencionats amb fons públics 
considerats de màxima complexitat de la ciutat de Barcelona, que en el seu projecte 
educatiu presentin un pla d’atenció a l’alumnat per itineraris d’orientació professional. 

2. Els alumnes de Programes de Diversificació Curricular (PDC) que participen en Estades 
Formatives en Empreses NO poden participar en cap modalitat del Programa Enginy.  

3. L’equip directiu haurà de preveure en l’horari de l’alumne i del docent referent que 
participarà dels Tallers d’Oficis a la Ciutat: 

 Durada de 3 hores del taller (tots són els dimarts i els dijous, de 9h a 12h); i la 

vinculació d’aquest horari amb el del docent referent acompanyant. 

 Desplaçaments autònoms per part de l’alumnat al lloc on es realitza el taller. 

Caldrà formalitzar obligatòriament una documentació específica de permisos i 

contractes pedagògics abans de començar (aquesta documentació la facilita el 

CEB). 

 Garantir, per part del centre, la transferència dels aprenentatges que proporciona 

el taller en l’avaluació formativa de l’alumnat, per tal d’oferir una orientació 
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professional i un itinerari formatiu més acurat a l’alumnat i complementari al 

seu Pla de suport Individualitzat (PI), si escau.  

4. Participar en Tallers d’Oficis a la Ciutat comporta que l’equip directiu assigni la implicació 
activa d’un docent referent per fer el seguiment dels tallers on van l’alumnat del seu 
centre. Funcions del docent referent: 

 L’assistència i participació activa del docent referent en les sessions de taller 

ENGINY, segons el calendari assignat pel CEB (segons rotatori o fixe). 

 Vetllar pel bon funcionament del taller ENGINY, a nivell del control de l’assistència, 

del comportament i de participació de part de l’alumnat. Per tal de garantir aquest 

bon seguiment, caldrà realitzar el “diari d’aprenentatges i de seguiment” de 

cada taller, informant setmanalment a la resta dels docents referents mitjançant 

les carpetes compartides al DRIVE que organitza el CEB. 

 La participació en les reunions de coordinació amb altres instituts prèvies al taller. 

Aquestes reunions tenen l’objectiu de planificar els tallers que han escollit i de 

crear un llistat únic per taller d’alumnat de centres de diferent procedència; a més, 

d’un sistema de seguiment del taller que garanteixi la presència d’un tutor/a 

referent (com a mínim) durant el seu desenvolupament; alhora, cal comptar amb 

el docent referent el dia de la jornada de reconeixement i cloenda.  

 Participació a les sessions d’avaluació del 2n i del 3r trimestre. 

 Cal planificar conjuntament amb els experts i els docents i el CEB la jornada de 

reconeixement i cloenda dels oficis a la ciutat (en aquesta jornada es lliuraran els 

diplomes a l’alumnat participant al llarg del curs). 

 

DOCUMENTACIÓ  A PRESENTAR 

● Sol·licitud de participació a programes de la convocatòria 

 

● Per a completar la petició, un cop sol.licitat el programa a través del portal del CEB,  la 

referent us enviarà un enllaç a una sol·licitud específica i obligatòria per participar en 

els projectes/tallers del Programa Enginy: 

o Haureu de fer una sol·licitud específica per cada projecte/taller ENGINY (màxim 

3 per centre).   

o Per a obtenir els criteris de valoració per a l’assignació, cal adjuntar el document 

“Projecte participació del centre” la trobareu en la sol·licitud específica. 

 

 

Els centres que no hagin presentat TOTA la documentació sol·licitada en aquest apartat quedarà 

exclosa de la convocatòria. 
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CRITERIS DE VALORACIÓ  
 
La baremació que s’obtindrà de cada centre, a partir del document de “projecte de participació 
de centre”, permet obtenir l’adjudicació i assignació dels tallers/projectes als diferents centres 
que participen i compleixen els requisits.  
El lliurament d’aquest document és un requisit imprescindible per participar en el Programa 
Enginy. 
Aquest document, junt amb el formulari específic, serà facilitat pel CEB un cop tinguem les 
sol·licituds aprovades. 
 
Els criteris de valoració són els següents (fins a 10 punts):  
 

1. Nivell socioeconòmic i cultural del centre: Prioritat als centres de Pla de Barris. 

Implicació significativa en el Pla de xoc per a l’atenció de l’alumnat en situació de 

vulnerabilitat  (fins a 2 punt). 

2. Descripció del grup de l’alumnat proposat per participar. Justificació de la intencionalitat 

educativa en el marc d’un sistema inclusiu i innovador (prioritat a grups heterogenis), en 

relació entre Pla d’atenció a l’alumnat del centre i  els projectes/tallers Enginy escollits  

(fins a  2 punts). 

3. Propòsits en relació del Pla d’atenció a l’alumnat i el Projecte Educatiu de Centre (2 

punts): 

- Relació dels aprenentatges en els continguts curriculars globalitzats, competencials 

i/o per àmbits amb metodologies i entorns o mesures organitzatives flexibles del 

centre. Connexions amb altres projectes del centre (ApS, convivència, Treball per 

projectes, etc...)  

- Vinculació amb l’orientació, itineraris formatius i l’avaluació-acreditació de l’alumnat. 

 

4. Proposta organitzativa i metodològica de docència i com es garanteix la transferència 

del taller/projecte ENGINY en el marc del Projecte Educatiu de Centre (2 punts) 

Definir el paper del DOCENT REFERENT encarregat de cada taller que es sol·licita.  

 

5. Criteris d’èxit i indicadors d’AVALUACIÓ FORMATIVA dels aprenentatges 

competencials dels projectes ENGINY en el marc de la programació dels àmbits, 

dimensions i/o matèries del centre  (2 punts) 

 

COMISSIÓ DE SELECCIÓ 
 
La comissió de valoració i selecció estarà formada per: 
 

- L’inspector en cap de Barcelona, o la persona en qui es delegui.  
 

- El Director de l’Àrea d’Orientació i Educació Inclusiva del Consorci d'Educació de 
Barcelona, o la persona en qui es delegui.  

 

- Un tècnic o tècnica de l’Àrea d’Orientació i Educació Inclusiva. 
 

- Un/a director/a d’un dels centres d’educació secundària obligatòria públic participants. 
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La Comissió podrà demanar als centres els aclariments que consideri oportuns. 
 
 
 


