
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA 

TANGRAM 
 
 

OFERTA 

Fins un màxim de 15 centres educatius públics de primària 

 
 

REQUISITS 
 
Les escoles de primària han de mostrar el seu interès en participar-hi. 
 
Garantir la disponibilitat d’espais per a la realització de l’activitat  en horari extra-escolar (com a 
mínim una classe per grup, biblioteca o aula d’informàtica). Durant l’estona del TANGRAM 
sempre hi ha d’haver al centre un responsable educatiu o bé alguna persona vinculada al centre 
educatiu: tècnic/a social, docent, responsable activitats extraescolars.. 
 
Designar un/a docent de referència (preferiblement de l’equip directiu, mestre referent, 
especialista o coordinador/a de cicle) per a la coordinació prèvia amb el mentor/a i amb presència 
a l’escola durant l’estona d’execució del Programa TANGRAM, per tal de resoldre qualsevol 
incidència. Aquest referent també és una figura clau per tal de facilitar la comunicació entre els 
altres tutors i tutores i l’equip directiu i les famílies i  poder fer un seguiment més acurat del dia a 
dia. 
 
Els equips directius dels centres participants han de responsabilitzar-se que el referent del 
programa  assisteixi a les  sessions de coordinació i seguiment. Les reunions han de ser 
presencials. Per aquesta col•laboració i participació reben una acreditació de formació de 15 
hores del Pla de Formació del Consorci d'Educació de Barcelona.  
 
Proporcionar a l’equip tècnic del Programa TANGRAM del Consorci les llistes amb els noms i 
IDALUs de l’alumnat proposat per a participar en el Programa TANGRAM a efectes de l’avaluació 
del programa. Així com omplir les dades de seguiment i avaluació de l’activitat en el format i 
contingut que el Consorci d’Educació de Barcelona li requereixi. 
 
Garantir l’adequació del perfil de l’alumnat participant a les finalitats del Programa TANGRAM 
seguint els criteris següents: 
 

 Alumnat que presenta un risc important de retard d’aprenentatge però amb possibilitats 

d’augmentar la seva implicació en el procés escolar. Infants que tenen dificultats en les 

competències bàsiques corresponents al seu curs en lectura, comprensió, expressió 

(català i castellà) i operacions i resolució de problemes (numeració i càlcul; espai i 
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mesura; relacions i canvi), però pel seu procés maduratiu estan en situació d’assoliment 

suficient. 

 En cas d’alumnat amb necessitats educatives especials o específiques (dictamen NEE, 

alumnat nouvingut, aprenentatge lent, etc.) que pugui ajustar-se al perfil TANGRAM  es 

podrà valorar la seva participació reduint el rati i amb un compromís de coordinació i 

seguiment per part del tutor/a més exhaustiu. Caldrà especificar a les fitxes de derivació 

de l’alumnat quin tipus de dictamen té i com s’estan treballant al centre escolar aquestes 

necessitats educatives específiques. 

 Que el seu entorn familiar sigui prou estable per permetre un treball d’acompanyament i 

apoderament dels progenitors. Es tindrà en compte la possibilitat de poder disposar en 

algunes sessions de mediadors/intèrprets per facilitar les sessions amb les famílies. 

 
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 (perfil alumnat, 
compromís participar al llarg del curs, seguiment del projecte per part del referent...) que els 
centres de primària adquireixen per facilitar que el Programa TANGRAM es pugui realitzar de 
forma adequada. 
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
Proposta organitzativa del centre i escrit de motivació en cas que sigui la primera vegada que 
sol•licita participar-hi on s’expliciti l’organització i l’orientació que cada centre voldria donar a les 
sessions de suport escolar i acompanyament familiar (treball competencial, establiment del vincle 
i suport emocional a l’infant i aproximació simbòlica a allò escolar: agenda, continguts, deures, 
etc.).  
 
Cal tenir en compte que el programa s’orienta  a ajudar a l’alumne del 1er Cicle de primària i les 
seves famílies a potenciar les relacions família-escola-entorn mitjançant els actors del territori 
donant una resposta global a les necessitats de l’alumnat. 
 
 

CRITERIS DE VALORACIÓ  
 

En l’adjudicació es valorarà: 

 Els centres d’alta i màxima complexitat; els centres amb resultats acadèmics per sota de 

la mitjana de la ciutat o centres situats en entorns amb situacions socioeconòmiques 

desafavorides i major nombre de població immigrant (5 punts).  

 Si és un centre on ja s’ha realitzat el Programa TANGRAM : valoració de l’experiència 

anterior, emesa per l’equip tècnic responsable del programa (fins a 3 punts). 

 Qualitat de l’escrit de motivació si és la primera vegada que s’hi participa (fins a 2 punts). 
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COMISSIÓ DE SELECCIÓ 
 
La Comissió de selecció i adjudicació de centres participants, estarà integrada pels membres 
següents, o persones en les quals deleguin: 
 

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

 La direcció de l’Àrea d’Acció Educativa del Consorci d'Educació de Barcelona, o la 

persona en qui es delegui.  

 Un tècnic o tècnica de l’Àrea d’Acció Educativa del Consorci d'Educació de Barcelona. 

 La direcció d’un dels centres d’educació primària participants. 

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


