
 
 
 

 

 
 

 
 
 
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA 

Programa KOMTÜ 
 
 

OFERTA 

1 o 2  centres educatius públics d’educació infantil i primària  de Barcelona, depenent del 
conjunt de sol·licituds de Catalunya. 

 
REQUISITS 
 

- Acord d’un mínim del 80% del claustre en la participació del programa. 

- Compromís de canvi i transformació per part de l’equip directiu del centre. El canvi de 

mirada en l’acompanyament emocional i l’educació emocional s’ha de reflectir al projecte 

educatiu com una línia d’escola. També cal incloure el programa a la planificació anual 

de centre. 

- Seguiment del desenvolupament del programa a través de l’equip directiu i l’equip 

impulsor. 

- Temps per incloure espais formatius i de pràctica reflexiva amb el claustre (1 hora- 1 hora 

30 minuts a la setmana) 

- Compromís i suport en el desenvolupament del programa: participació al DAFO, al 

disseny del full de ruta, a les formacions i pràctica reflexiva, a la implementació de les 

accions establertes i als processos d’avaluació. Participació dels equips directius i de 

coordinació, així com de l’equip impulsor, a reunions periòdiques per tal de fer 

coordinacions i planificar les accions del programa. 

 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
Una vegada sol·licitat el programa a la Convocatòria unificada de programes rebreu l’enllaç a un 
formulari en el que cada centra haurà d’adjuntar:  
 

- Informació sobre l’escola: ubicació, nivell de complexitat, nombre de línies, nombre 

d’alumnes, nombre de persones que conformen el claustre, percentatge d’estabilitat del 

claustre. 

- Escrits que recullin els trets definitoris de l’escola, les necessitats en relació a 

l’acompanyament emocional i tot allò que es fa per afavorir el benestar emocional de la 

comunitat educativa. 

- Carta de motivació per participar al programa signada pel claustre. 
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CRITERIS DE VALORACIÓ 
 

- Valoració de les necessitats i les dinàmiques/ pràctiques existents al centre en relació a 

l’acompanyament emocional. 

- Índex de vulnerabilitat del centre. 

- Grau de motivació i implicació de l’equip docent. 

- També es tindrà en compte l’estabilitat del claustre a l’escola. 

 
COMISSIÓ DE SELECCIÓ 
 

- Equip del Programa Komtü. 

- Representants del Consorci d’Educació. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


