
 

 

ÈXIT. ACOMPANYAMENT EDUCATIU 
DURANT EL CURS ESCOLAR. CONVOCTÒRIA EXTRAORDINÀRIA 

El Programa Èxit Acompanyament Educatiu, promogut pel Consorci d’Educació de 
Barcelona, ofereix suport en horari extraescolar a l’alumnat que, amb el suport adient, 
pot aconseguir més bons resultats acadèmics, consolidar els aprenentatges i els hàbits 
de treball. En definitiva, augmentar les expectatives de futur.  

  
A QUI VA ADREÇAT 

 
Centres públics d’alta complexitat o 
amb alt  % d’alumnat en situació de 
vulnerabilitat. 

 
ETAPA 

 
5è i 6è de primària i d’ESO 

 
DURADA 

 
Curs escolar 

CONTEXT 

El programa s’organitza al voltant d’un institut públic i algunes de les seves escoles públiques 
adscrites com unitats de referència. Pretén facilitar l’escolaritat en el pas de la primària a la 
secundària i, per això, s’adreça a l’alumnat de 5è i 6è de primària i de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO.  

Té la implicació dels tutors i les tutores de l’alumnat participant i disposa de l’acció de suport 
educatiu per part de joves estudiants universitaris. 

OBJECTIUS 

Els objectius són els següents: 

• Oferir un acompanyament en la transició de l’educació primària a la secundària. 

• Millorar els aprenentatges tant els darrers cursos de primària com tot al llarg de l’ESO. 

• Millorar el rendiment acadèmic dels alumnes d’ESO i augmentar les taxes de graduació. 

• Prevenir l’abandonament prematur dels alumnes. 
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A QUI VA ADREÇAT 

Els centres públics de secundària obligatòria i les seves escoles públiques adscrites com a unitats 
de referència que no van sortir a la primera resolució. El nombre màxim de centres serà de 
12 instituts de secundària amb les seves escoles adscrites com a unitats de referència. 

Els centres que opteu pel Programa Èxit també haureu de fer tàndem amb el programa 
Speak Up. Recordeu que s’han de fer les sol·licituds per separat dels dos programes. 

Va adreçat a l’alumnat de 5è, 6è de primària i alumnat d’ESO. 
 
S’adreça a nois i noies de famílies que, per circumstàncies ben diverses, estan en situació de 
vulnerabilitat, com per exemple:  
 

 Famílies nouvingudes que no poden proporcionar el suport i seguiment que necessiten 

els seus fills i filles,  

 Alumnat que necessita d’un suport de caire grupal per consolidar competències bàsiques 

 Alumnat que cal que treballi hàbits d’estudi i autonomia personal en les seves tasques 

escolars. 

 Alumnat que, amb característiques específiques, necessita d’un acompanyament 

educatiu més intensiu tant per part de l’amic/a gran com del tutor/a referent. 

DURADA 

Curs escolar. 

DESCRIPCIÓ 

La presència dels amics@grans suposa un element d’innovació per la manera com el triangle 
afectiu tutor/a-amic@gran-alumne/a repercuteix positivament en l’aprenentatge i els resultats 
competencials de l’alumnat. La proximitat de l’amic@gran permet que s’estableixin llaços de 
confiança i que aquest esdevingui un model de referència positiu.  

Alhora el programa potencia el valor del compromís amb la comunitat lligat a la vinculació dels 
exalumnes amb el centre i el seu entorn educatiu, així com un enllaç més potent amb l’alumnat 
universitari d’on provenen aquests amics i amigues grans. 

Es realitzaran reunions prèvies i de valoració amb tots els centres participants a l’inici del 
programa i al final. 

El procés produït pel COVID-19 ha fet que s’hagin flexibilitzat les sessions d’Èxit arran dels 
confinaments  de grups i per això s’ha alternat la presencialitat  (majoritària) amb la virtualitat. És 
possible que s’hagin d’alternar també l’acompanyament presencial amb l’acompanyament 
telemàtic. Així mateix les reunions de presentació i coordinació es podran  fer de forma telemàtica 
si les circumstàncies no permeten fer-ho de forma presencial.  

Cal que, durant les sessions de l’Èxit, sempre estigui present al Centre algun docent o tècnic 
social, membre de l’equip directiu o responsable d’activitats. 

Es seguiran les mesures de seguretat i higiene pròpies del context pandèmic actual. 
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FORMACIÓ ASSOCIADA 

Els tutors i les tutores dels alumnes participants i els referents dels centres educatius públics 
(primària i secundària) tindran un certificat de formació de 15 hores, realitzades en sessions 
presencials/virtuals al centre, que seran d’obligat compliment.  

L’horari de les reunions es pactarà a l’inici de curs tenint en compte la disponibilitat dels tres 
col•lectius: amics@grans (que són estudiants universitaris), mestres de primària i professorat de 
secundària. 

El director/a presentarà a final de curs (juny 2022) un document específic (proporcionat pel CEB) 
amb el llistat del professorat que hagi participat íntegrament d’aquestes hores de formació per 
poder-ho certificar. A més, caldrà fer arribar els IDALUs dels alumnes participants.  
 
Cal un compromís real dels professorat de vinculació amb el Programa si es vol el certificat, 
havent de coordinar-se amb els amics grans mínims tres cops durant el curs escolar de forma 
presencial. 

QUÈ SE N’ESPERA 

S’espera que, en finalitzar, el programa hagi contribuït a: 

• La millora dels resultats educatius de l’alumnat 

• La implicació de l’alumnat davant de l’aprenentatge 

• L’augment de les expectatives de l’alumnat participant 

• Una major vinculació entre amics@grans, tutors/es i alumnat 

• Un major compromís i col·laboració del centres educatius implicats 

MÉS INFORMACIÓ 

https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/plans_programes/acompanyament_educa
tiu 

Convocatòria unificada de programes educatius 

CONTACTE 

Neus Tormo 
Consorci d’Educació de Barcelona 
ntormo.ceb@gencat.cat 

https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/plans_programes/acompanyament_educatiu
https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/plans_programes/acompanyament_educatiu
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.edubcn.cat%2Fca%2Fsuport_educatiu_recursos%2Fconvocatoria_programes&data=04%7C01%7Cavidal.ceb%40gencat.cat%7C9ca55d4637f34aa7c58508d9a99da603%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637727316814206715%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=l5CNm5k81Ky%2ByVveZxONV0edpRIuB%2FN%2BzUtSbAzqMWc%3D&reserved=0
mailto:ntormo.ceb@gencat.cat

