
 

 

 
 

 
 
 
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA 

ENGLISH TOOLS 
 
 

OFERTA 

   Fins a un màxim de 8 centres públics 

 
 

REQUISITS 
 

Impartir ensenyaments de Formació Professional de Grau Superior sostinguts amb fons públics 

de les següents famílies professionals: 

- Electricitat i electrònica 

- Informàtica i comunicacions 

- Imatge i so 

- Instal·lació i manteniment 

- Química 

- Tèxtil 

 

La selecció del centre suposa l'acceptació dels compromisos següents: 

 Designar una persona coordinadora del projecte en el centre, preferentment, entre el 

professorat que tingui la destinació definitiva en el centre, en tot cas, l'assignació s'ha de fer 

tenint present la previsió de continuïtat al llarg del projecte. 

 Impartir la metodologia AICLE en els mòduls on es sol·licita la intervenció de l’assessor/a 

lingüístic/a. 

 Contribuir a la posada en marxa en el centre de les accions que es proposin en el 

programa. 

 Facilitar dades relatives a l'evolució de les accions proposades al programa. 

 Trametre anualment una memòria sobre el desplegament del Programa a l’Àrea 

d’Ensenyaments Postobligatoris del Consorci d’Educació de Barcelona.  

 Vetllar perquè les actuacions es difonguin dins del centre. 
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
Breu explicació on es faci constar: 

- Grups d’alumnes i matèries on s’imparteix metodologia AICLE i on es vol acollir a un 

assessor lingüístic indicant si és possible, la distribució horària o blocs d’hores. (Mínim, 

blocs de 2h). 

- Motivacions per acollir l’assessor lingüístic. 

 

 
CRITERIS DE VALORACIÓ  
 
En cas què el nombre de sol·licituds sigui superior al nombre de places convocades, 

s'utilitzaran els criteris de selecció següents: 

 Coherència de la proposta amb l’objectiu del programa.  

 Oportunitat que representa per al centre i per al seu alumnat.  

 Evidència d’un coordinador/a que pot fer d’enllaç amb els organitzadors del 
programa. 

 Evidència de professorat que vol participar en el curs de formació AICLE del mes de 

juliol i continuïtat per impartir el mòdul en AICLE el curs vinent. 

 
 

COMISSIÓ DE SELECCIÓ 
 
La gerent del Consorci d’Educació de Barcelona resoldrà la convocatòria un cop escoltada la 
proposta d’una comissió de selecció integrada pels membres següents, o per les persones en 
què aquests deleguin:  

● Els projectes es valoren i puntuen per una comissió de selecció amb la següent 

composició: 

● La Directora de  l’Àrea d’Ensenyaments Postobligatoris del Consorci de 
Barcelona. 

● Una persona tècnica de l’Àrea d’Ensenyaments Postobligatoris del Consorci de 
Barcelona. 

● Una persona en representació de la Inspecció educativa de Barcelona 
 

Els centres seleccionats s'ordenen per ordre decreixent de baremació, d'acord amb els criteris 
de selecció establerts. En cas d'empat, la comissió de selecció decideix els centres 
seleccionats. 


