CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA

JOVES PROGRAMADORS
OFERTA
5 grups

REQUISITS
Requisits generals
Poden participar en aquesta convocatòria els centres de Batxillerat de titularitat pública de
Barcelona.
Els tallers es poden desenvolupar amb grups 1r i/o 2n de batxillerat.
Poden sol·licitar el programa els instituts que ja han participat en l’edició pilot el curs 2021-2022.
Requisits específics
Les característiques del programa requereixen les condicions següents:







Dedicació d’un mínim de 20 hores trimestrals.
Possibilitat d’organitzar un mínim de 3 visionats dels films en continuïtat (dins o fora del
centre).
Previsió de la dedicació dels docents responsables del projecte per al treball amb
l’alumnat i per a la coordinació de la resta de les tasques.
Assistència dels i les docents a totes les sessions de formació (12 hores
reconegudes pel Departament d’Educació , distribuïdes en 4 jornades al llarg del curs).
Assistència de l’alumnat a les projeccions que programin.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Escrit que inclogui:
 Compromís de centre i de motivació (breu presentació del centre i els motius per
presentar-s’hi)
 Possibles organitzacions (nombre d’alumnes, matèries o àrees en què es podria
emmarcar el projecte).
 Docents implicats/des i motivació

CRITERIS DE VALORACIÓ
Criteris





Expectatives i motivació del centre per introduir noves metodologies de treball.
Capacitat d’articular un treball transversal amb i a partir del projecte.
Implicació de diversos docents i de diverses àrees curriculars.
Compromís dels docents directament implicats i de l’equip directiu.

Criteris complementaris
 Es tindran en compte, en la mesura del possible, l’equilibri territorial i la diversitat de
contextos socioculturals del conjunt dels centres participants.
 Es valorarà que Joves Programadors s’inscrigui en una organització de treball
globalitzat / per projectes.
 Es valorarà la capacitat d’implicar les institucions i entitats locals.
 Es valorarà que el grup receptor sigui de la modalitat del Batxillerat Escènic o BatxPro.
Criteris addicionals
En cas que diversos projectes es considerin igualment interessants, s’utilitzaran els criteris
addicionals següents:
 Centres educatius d’alta complexitat o situats en contextos socioeconòmics desfavorits
(p.e. situats en zones que compten amb Pla de Barris).
 Centres educatius en procés de transformació pedagògica.
 Centres que ofereixin propostes de BatxPro.

COMISSIÓ DE SELECCIÓ
A partir de les sol·licituds, l’equip de l’Àrea de Postobligatòria conjuntament amb A Bao A Qu farà
una preselecció dels centres atenent a la documentació presentada i als objectius del projecte
per al 2022-2023.
Es faran reunions amb cadascun d’aquests centres, en què participaran els docents implicats i
almenys un membre de l’equip directiu. Les reunions tindran lloc a inicis de juny.
Després de les reunions, es farà una proposta de selecció dels centres per part d’A Bao A Qu
conjuntament amb un membre del Consorci d’Educació de Barcelona.
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