
 
 
 

 

 
 

 
 
 
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA 

MUS-E  
 
 

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA  

● 15 de desembre 2021  al 15 de gener 2022 

OFERTA 

 
  Tallers amb artista. 
 

● Districte de Ciutat Vella: 7 centres educatius 
● Districtes de Sant Martí: 5 centres educatius 

 
 
 

REQUISITS 
 
Aprovació del programa per part del claustre i compromís de participació.  
 
Incorporació del programa en la Programació General del Centre. 
 
Les sessions de treballs amb els artistes sempre es faran conjuntament amb el professorat del 
centre. 
 
La direcció del centre designarà un coordinador la funció del qual serà la de responsabilitzar-se 
de la dinàmica i coordinació del programa, com també la d’interlocutor amb la Fundació, a nivell 
de la seva aplicació pedagògica. 

 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 

● Breu document explicant la motivació de la sol·licitud, per a quins cursos es dirigeix 

especialment, quines eines de cohesió social se sol·liciten, el professorat implicat i el nom 

del responsable del de l’equip docent que assumirà la tasca de coordinador MUS-E del 

centre.  
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Els centres que volen repetir a més: 
 

● Cal que el document expliqui la motivació per repetir el programa, els beneficis que ha 

aportat el programa fins ara al centre i les mesures que preveu el centre per facilitar la 

transferència de la metodologia a altres àmbits i nivells del centre. 

 
CRITERIS DE VALORACIÓ  
 

● Per a centres nous 

o Perfil del centre. 

o Contingut de la carta de motivació on s’infereixi el compromís i implicació de 

l’equip directiu i docents i la necessitat d’eines per a la cohesió social. 

 
● Per a centres que volen repetir 

o Perfil del centre. 

o Contingut de la carta de motivació on s’infereixi el compromís i implicació de 

l’equip directiu i docents i la necessitat d’eines per a la cohesió social. 

o Valoració positiva per part dels coordinadors del programa de la  FYME 

o Valoració positiva per part de la coordinació del programa MUS-E a Barcelona, 

després de l’anàlisi externa de l'avaluació de la FYME 

 

 
 

COMISSIÓ DE SELECCIÓ 
 
Es crearà una comissió mixta entre els districtes, el Consorci d’Educació i la Fundació per  
analitzar les sol·licituds. 


