
 
 
 

 

 
 

 
 
 
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA 

 Xarxes per al Canvi 
 
 

OFERTA 

Centres públics d’Educació Infantil i Primària, Instituts, CEE i CEPSIR, Centres Concertats 
del Pla de Xoc i Centres Concertats que van participar al programa des d’EN21 

 
 

REQUISITS 
 

● Compromís amb el canvi de paradigma i amb la voluntat d’aprofundir en els processos 
transformatius. 

● Constitució d’un equip impulsor que compti amb un mínim del 15 % dels membres del 
claustre, comptant-hi l’equip directiu, amb l’objectiu d’interaccionar entre la xarxa i el 
centre i liderar-ne la transformació. 

● Preveure la temporització de les sessions de xarxa i també de formació del grup impulsor 
i del professorat, que s’incorpori efectivament al programa, dins l’horari no lectiu del centre 
al  llarg del curs. Pot implicar dedicació fora de l’horari de permanència al centre i sessions 
virtuals.. 

● Corresponsabilitat  en el desenvolupament d’una cultura indagadora i autoreguladora de 

centre.  

● Incorporació en la documentació (planificació anual, memòria, etc.) dels aspectes 
organitzatius i curriculars relatius al programa que s’hagin anat desenvolupant i millorant. 

● Compromís en la comunicació i difusió dels processos de centre vinculats als objectius 
del programa, adreçada a tots els nivells de la comunitat educativa (professorat, alumnat, 
famílies, entorn i administració) per tal que s’hi puguin anar implicant. 

 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

 
● Carta de motivació i Compromís (annex) 

● Els centres que han participat al programa els cursos 16-17, 17-18. 18-19 i 19-20 no cal 
que aportin cap documentació. La sol.licitud implica la voluntat de continuar. 
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CRITERIS DE VALORACIÓ  
 

● El Consorci d’Educació de Barcelona garanteix que tots els centres tinguin el seu lloc en 
una xarxa.  

 

 
COMISSIÓ DE SELECCIÓ 
 
La comissió de selecció estarà integrada pels membres següents, o per les persones en què 
aquests deleguin:  

● La Inspecció en cap de Barcelona.  

● La Direcció de l’Àrea d’Innovació, Programes i Formació del Consorci d’Educació de 
Barcelona.  

● Direcció de Coordinació Territorial o en qui delegui 

● Dues persones tècniques de l’Àrea d’Innovació, Programes i Formació.  

 

Annex 
 
Guió per a la redacció de la Carta de Motivació i Compromís: 

1. Presentació de forma breu del moment actual del centre. 

2. Explicitar l’interès i l’oportunitat de participar al programa i l’adequació amb els objectius del 

centre.  

3. Afegir altra informació significativa i complementària si s’escau.  

 


