
 
 
 

 

  
 

 
 
 
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA 

FABRICACIÓ DIGITAL 
 
 

OFERTA 

20 centres, distribuïts entre els ateneus, tenint en compte els criteris de proximitat i la 
distribució territorial. 

Sessió informativa virtual: dimecres 18 de maig 2022 a les 17.30h. Per assistir-hi, envieu un 
correu amb la petició a fabricaciodigital.ceb@gencat.cat 

 

 
REQUISITS 
 

● Centre públic o concertat. 

● Disponibilitat per a desenvolupar projecte amb sessions fora del centre. 

● Durada mínima d’un trimestre. 

● Implicació de més d’un docent.   

● Possibilitats de desenvolupar projecte interdisciplinari i que integri més d’un programa.  

● L’equip docent haurà de participar activament en el desenvolupament del projecte i, en 

especial, a les activitats desenvolupades als Ateneus, per tal de poder donar més 

continuïtat a l’aprenentatge, més enllà de les sessions presencials als Ateneus. 

● Tindran prioritat aquells centres/docents que no han participat al programa en edicions 

anteriors.  

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 

● Carta de motivació indicant (màxim un full): 

○ Els interessos per desenvolupar un projecte vinculat a la fabricació digital. 

○ Tipologia de projecte o àmbit que voldrien abordar. Es valora voluntat 
d’enllaçar amb un altre programa educatiu que es desenvolupi al centre (p.ex. 
Escoles + Sostenibles, Escoles per la igualtat, Generació plurilingüe, etc.)  

○ Equip docent implicat en el projecte. 

○ Nivell educatiu de l’alumnat implicat al projecte.  
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El projecte a desenvolupar ha de ser per grups classe (o en grups més reduïts) i sempre tenint 

en compte que l’aforament per les sessions a desenvolupar als Ateneus de Fabricació és:  

● Per alumnat d’educació primària un màxim de 25 participants i un òptim de 15 per 
sessió.   

● Per alumnat d’educació secundària un màxim de 20 participants i un òptim de 12 per 
sessió.  

 

CRITERIS DE VALORACIÓ  
 

● Es donarà prioritat als centres amb un índex de complexitat elevat. 

● Es donarà prioritat a centres públics. 

● Es donarà prioritat als centres que no tinguin accés a aquest tipus d’eines digitals.  

● Es valorarà la implicació de les persones referents del centre educatiu (carta motivació).  

● Es valoraran les propostes de projectes viables i transformadors de l’entorn. 

● Es valorarà la interdisciplinarietat del projecte presentat i la seva relació amb altres 

programes educatius que es desenvolupin al centre.  

● Es donarà prioritat a aquells centres que no hagin participat al programa en edicions 

anteriors o que ho hagin fet en tan sols una edició.   

 

COMISSIÓ DE SELECCIÓ 
 

● L’equip de la Xarxa d’Ateneus conjuntament amb els tècnics del Consorci d’Educació, 
valoraran les peticions presentades segons els criteris de valoració i l’aforament dels 
Ateneus de Fabricació i informaran als centres seleccionats.  

● L’assignació a l’Ateneu de Fabricació es farà en funció de criteris de proximitat. 

● Una vegada confirmada la participació al programa, la persona referent del Consorci 
d’Educació es posarà en contacte amb la persona referent del centre educatiu per 
coordinar l’acció educativa.  

 
La comissió estarà integrada per:  

 
● Tècnic referent en Fabricació Digital del Consorci d’Educació de Barcelona  
● Tècnics de l’Àrea d’Innovació, programes i formació 
● Representant de la Xarxa d’Ateneus de Fabricació Digital. 


