
 
 
 

 

 
 

 
 
 
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA 

BATXILLERAT COMPETENCIAL 
 

 

OFERTA 

Fins a un màxim de 40 centres públics. 

 
 
 

REQUISITS 
Impartir l’ensenyament de Batxillerat sostingut amb fons públics. 

 

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

● Creació d’un equip impulsor on participin un mínim de 3 professors/es de l’equip docent de 

Batxillerat i una persona de l’equip directiu. Designar una persona coordinadora del projecte 

en el centre, preferentment, entre el professorat que tingui la destinació definitiva en el centre 

i, en tot cas, l'assignació s'ha de fer tenint present la previsió de continuïtat al llarg del 

projecte. 

● Facilitar l'assistència de la o les persones designades a les sessions de treball, segons el 

programa de reunions. 

● Assistir i participar activament a les reunions, aportant coneixements i experiències. 

● 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. 

 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
Centres nous: 

- Proposta del centre (segons el guió de l’ANNEX 1) 

Centres de continuïtat: 

- Breu memòria amb valoració i propostes de millora (segons el guió de l’ANNEX 2) 
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Centres amb una proposta per oferir un BATXPRO 

- Complimentar un document amb els detalls del projecte (segons el guió de  l’ANNEX 3) 

 

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 el projecte educatiu de centre  

● Oportunitat que representa per al centre i per al districte.  

● Evidència d’un equip impulsor que pot participar a les formacions del programa i fer 

un retorn a l’equip docent de Batxillerat. 

 

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. 

● Dues persones tècniques 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. 

 

Annex 1 
 
Guió de proposta per als centres nous (màxim dues planes) 

1. Descripció del professorat implicat en el programa Batxillerat Competencial i de l’equip impulsor. 

2. Descripció de les accions previstes per al curs 20-21 per facilitar un enfocament competencial al Batxillerat: 

a. Organització curricular: matèries de modalitat i específiques ofertades. 

b. Projectes interdisciplinars, si se n’ofereixen. 

c. Projectes d’aprenentatge servei, si se n’ofereixen. 

d. Projectes de simulació, si se n’ofereixen. 

e. Resum de les accions previstes per donar suport a l’alumnat de Batxillerat (Tutoria, 

acompanyament i orientació). 

 

 



 

CONVOCATÒRIA 2020-2021 BATXILLERAT COMPETENCIAL (T0801) | 3 
 

 

 

Annex 2 
 
Guió de proposta organitzativa centres de continuïtat (màxim dues planes) 

1. Descripció de l’equip implicat en el programa Batxillerat Competencial el curs 19-20 i membres de l’equip 

impulsor. 

2. Valoració de les accions realitzades en el marc del Batxillerat Competencial: 

a. Organització curricular: matèries de modalitat i específiques ofertades. 

b. Projectes interdisciplinars, si se n’han fet. 

c. Projectes d’aprenentatge servei, si se n’han fet. 

d. Projectes de simulació, si se n’han fet. 

e. Altres projectes rellevants amb enfocament competencial. 

f. Pla d’acció tutorial de Batxillerat del centre.  

 

Annex 3 

Guia per elaborar la proposta de BATXILLERATPro  CURS 2020-21 

 Projecte de BATXPro 

1.       Introducció general:  Resum - Anàlisi del centre. 

Entre altres punts: 

 

1.1 Perfil de l’alumnat de l’institut. 

 

1.2 Breu descripció del Programa d’Acció i Orientació Tutorial a 4t d’ESO (especialment)  

 

1.3 Dades estadístiques d’aprovats a 4t d’ESO i Batx.  

1.4   Altres 

       2.       Projecte BatxPro al centre. 

Hauria de comptar amb els següents punts: 

  

2.1   Objectius generals. Què es pretén amb el BATXPro, nombre d’alumnes i perfil d’alumnat a qui 

van dirigits aquests ensenyaments.  

 

2.2   Criteris de selecció de l’alumnat (orientacions tutors de 4t d’ESO) en el pilotatge al propi centre. 

Comunicació a les famílies a la preinscripció. 

 

2.3   Establir el Currículum BATXPro (matèries en funció de cada modalitat).  Creació, si escau, de 

matèries específiques relacionades amb l’acompanyament de l’alumnat (creixement personal, 

FOL…), tria tancada de les matèries? 

 

2.4   Distribució horària - grup específic o altres modalitats grupals. Com s’agrupen els alumnes? 
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2.5   Tutoria a Batx:  Tria del tutor: 2 anys seguits, i descripció de les sessions de tutoria per als 2 

cursos. 

 

2.6   Selecció de l’Equip docent BATXPRO (més reduït ?), algun perfil específic: psicopedagog?  

 

2.7   Metodologia a l’aula: agrupacions de matèries en projectes comuns. Hi haurà continuïtat entre 

1 i  2n? 

 

2.8     Accions per fomentar i prestigiar el BATXPro a dins i a fora del centre. 

 

2.9    Creació d’Indicadors de millora de l’alumnat que fa aquests ensenyaments. 

 

2.10    Pla acollida per a l’alumnat de fora que cursi BATXPro 

 

2.11     Sessions de comunicació amb les famílies (trimestrals en grup, via telemàtica) 

  

  

 

 


