
 

 

 
 

 
 
 
SPEAK UP (Èxit Anglès) 
 
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA 

 
 

OFERTA 

Fins a un màxim de 20 centres públics de secundària, prioritàriament, d’alta complexitat 

 

 
 

REQUISITS 
 
Els centres de secundària s’hi han de presentar si estan interessats en la millora de l’oralitat del 
seu alumnat i als compromisos que es demanen per part del centre educatiu. Tots els centres 
educatius participants han de fer la sol·licitud per escrit. 
 
Cal garantir la disponibilitat d’espais per a la realització de l’activitat (com a mínim una classe per 
grup, biblioteca i aula d’informàtica) i la presència d’una persona referent educatiu del centre. 
 
S’ha de designar un/a docent de referència (preferiblement de l’equip directiu) per a la 
coordinació prèvia amb l’equip de Great Friends . El referent del centre de secundària haurà de 
tenir presència a l’institut durant l’estona d’execució del programa Speak Up, per tal de resoldre 
qualsevol incidència. Els referents són figures clau per facilitar la comunicació entre els tutors i 
tutores i els Great Friends i poder fer un seguiment més acurat del dia a dia. 
 
Els equips directius dels centres participants s’han de responsabilitzar que els tutors i tutores de 
1r, 2n, 3r i 4t d’ESO assisteixin a les set sessions de formació a l’EOI Drassanes i les tasques a 
fer amb tot d’evidències d’aplicació a l’aula. Per a aquesta col•laboració i participació reben una 
acreditació de formació de 21 hores del pla de formació del Consorci d’Educació de Barcelona. 
L’horari de la formació i les reunions es pactarà a l’inici de curs tenint en compte la disponibilitat 
dels tres col•lectius: Great Friends (que són estudiants universitaris o de cicles), professorat de 
secundària i dels experts que l’EOI triï en funció de l’avaluació i aocmpanyament dels processos 
de l’ensenyament/aprenentatge de la llengua anglesa oral. 
 
Cal proporcionar a l’equip tècnic del programa Èxit del Consorci les llistes amb els noms i IDALUs 
de l’alumnat proposat per participar en el programa a fi d’avaluar-lo. També s’han d’omplir les 
dades de seguiment i avaluació de l’activitat en el format i contingut que el Consorci d’Educació 
de Barcelona requereixi. 
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S’ha de garantir l’adequació del perfil de l’alumnat participant a les finalitats del programa Speak 
Up a partir dels criteris següents: 
 
Alumnat que necessita un suport de caire grupal per consolidar les competències  i habilitats de 
la llengua oral. L’alumnat serà triat per l’especialista d’anglès  d’aula en connivència de tot el 
Departament d’Anglès, coordinació pedagògica i, si s’escau, l’equip directiu. 
 
L’alumnat amb trastorns de conducta o d’aprenentatge que requereix una atenció individualitzada 
i específica (logopèdia, reeducació, etc.), no podrà ser atès des del programa Speak Up o antic 
Èxit Anglès. 
 
En cas d’alumnat amb necessitats educatives especials o específiques (dictamen NESE A, 
alumnat nouvingut, aprenentatge lent, etc.) que es pugui ajustar al perfil Speak Up, se’n podrà 
valorar la participació reduint la ràtio i amb un compromís de coordinació i seguiment més 
exhaustius per part del/de la tutor/a. A les fitxes de derivació de l’alumnat caldrà especificar quin 
tipus de dictamen té i les mesures d’atenció educatives del centre per atendre aquestes 
necessitats. Així com dades socio-familiars( sempre sota el criteri de la Llei de Protecció de 
dades) que ens puguin ajudar a acompanyar millor a l’alumnat en tot moment. 
 
En cas de presentar-se per primer cop a la convocatòria de participació, els centres hauran de 
presentar un escrit de motivació, que haurà d’especificar els compromisos que els instituts 
adquireixen per facilitar que el programa Speak Up es pugui dur a terme de manera adequada. 
Cal un compromís ferm i real de col·laboració i cooperació en tot moment a més d’una breu 
argumentació sobre la conveniència de disposar d’aquest recurs dins el Projecte Educatiu de 
Centre i del lideratge que se’n deriva. 
 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
 
Cal adjuntar una proposta organitzativa del centre i escrit de motivació sobre l’encaix del Speak 

Up en el projecte educatiu i el lideratge que se’n deriva, on s ’expliciti l’organització conjunta de 

tots els docents implicats en la proposta 

 

CRITERIS DE VALORACIÓ  
 
En l’adjudicació es valorarà: 
 

• Si és un centre on ja s’ha realitzat el programa Èxit anglès (Speak Up): valoració de 

l’experiència anterior, emesa per l ’equip tècnic responsable del programa, i encaix amb 

el seu PEC (fins a 3 punts). 

• Qualitat del projecte: compromisos, PEC de centre, disponibilitat i col·laboració amb els 

equips,  si és la primera vegada que s’hi participa (fins a 2 punts) 
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COMISSIÓ DE SELECCIÓ 
 
 

• La inspecció en cap de Barcelona, o la persona en qui es delegui 

• La direcció de l’Àrea de d’Acció educativa del Consorci d’Educació de Barcelona, o la 

persona en qui es delegui 

• La direcció d ’un dels centres d’educació primària i/o secundària públics participants 

 

La Comissió podrà demanar als centres els aclariments que consideri oportuns. 

 


