
 
 
 

 

 
 

 
 
 
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA 

EXPLIQUEM EL BARRI (edició COVID-19) 
 
 

OFERTA 

Incorporació de nous  centres al programa:  

Anualment fins a un màxim de 2 grups classe (50 alumnes).  

Per a la convocatòria 2020-2021, donada la situació excepcional motivada per la COVID-19, 
s’adaptarà el programa per tal d’oferir places a un màxim de 4 nous grups classe (100 
alumnes).  

Continuïtat de centres incorporats en cursos anteriors: Fins a un màxim de 12 grups classe 
(300 alumnes). Aquests centres només hauran de formalitzar la seva sol·licitud  a l’aplicatiu 
CAMPS. 

 

 
 

REQUISITS 
 
Compromís d’incorporació del programa com a projecte propi del centre a partir del tercer curs 
d’implementació de forma autònoma reduint-se gradualment durant els següents cursos 
l’acompanyament del CdA. 
 
Facilitar la coordinació dels docents del CdA amb l’equip directiu del centre educatiu, l’equip 
docent del cicle superior de primària i garantir la implicació directa i continuada d’un mínim de 
dos docents per cada grup classe. 
 
Treballar en xarxa amb la resta de centres participants en el programa i, concretament, amb un 
dels centres en format tàndem establert de comú acord.  
 
Dedicació d’un mínim de 40 sessions de treball a l’aula a banda del treball de camp dut a terme 
fora del centre amb l’acompanyament dels docents del CdA i la participació a l’acte de cloenda. 
Es recomana incorporar una sessió setmanal de treball del projecte dins l’horari lectiu de 
l’alumnat durant tot el curs escolar. 
 
L’activitat té un cost de 3€ per alumne i dia segons l’ORDRE ENS/163/2016, de 16 de juny, per 
la qual es crea el preu públic pel servei d’activitats d’ensenyament-aprenentatge als camps 
d’aprenentatge del Departament d’Ensenyament. A l’ordre s’hi detallen les circumstàncies que 
donen dret a bonificacions i exempcions d’aquesta taxa. En cap cas el cost superarà els 9€ per 
alumne i curs escolar. 
 
 

https://serveiseducatius.xtec.cat/cda-barcelona/inscripcio/
https://serveiseducatius.xtec.cat/cda-barcelona/inscripcio/
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7148/1508527.pdf


 

CONVOCATÒRIA 2020-2021 EXPLIQUEM EL BARRI (V0401) | 2 
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
Sol.licitar la participació a través del formulari de programa de la Convocatòria Unificada del 
Consorci d’Educació. 
 
Per a què la sol·licitud tingui efecte, caldrà formalitzar-ho també a través de l’aplicació 
CAMPS, específica per a la gestió de tots els Camps i Entorns d’Aprenentatge de Catalunya. 
 
Aplicació CAMPS: (dates a concretar, de forma excepcional) 
(http://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=camps) 
 
 

CRITERIS DE VALORACIÓ  
 
Barem publicat a la pàgina dels serveis educatius de la XTEC, a l’apartat d’inscripcions 
(http://xtec.gencat.cat/ca/serveis/sesc/cda/inscripcio/), i necessitats de diversificació zonal del 
programa. 
 

 
COMISSIÓ DE SELECCIÓ 
 
Servei Educatiu Camp d’Aprenentatge de Barcelona, prèvia aplicació del barem en reunió 
d’equip docent.  

http://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=camps
http://xtec.gencat.cat/ca/serveis/sesc/cda/inscripcio/

