
 

 

 
 

 
 
 
PROGRAMA PROJECTA’T  
Acompanyament competencial, emocional i acadèmic 
a educació postobligatoria 
 

 
El Programa Projecta’t, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona, ofereix suport 
competencial, acadèmic i emocional en horari extraescolar a l’alumnat que cursa primer 
de batxillerat o primer de cicle Formatiu de Grau Mitjà. 
  
 
 

  
A QUI VA ADREÇAT 

 
Centres públics que imparteixen 
Cicles Formatius de Grau Mitjà o 
Batxillerat 

 
ETAPA 

 
Primer curs d’Ensenyaments 
Postobligatoris 

 
DURADA 

 
Octubre a Maig 

 
 

CONTEXT 
 
Un dels reptes més importants de l’Educació del segle XXI és combatre l’abandonament 

prematur dels alumnes i aconseguir que tots assoleixin el NIVELL 2 de formació (educació post 

obligatòria), bé sigui a través del Batxillerat, bé sigui per mitjà del Cicles Formatius de Formació 

Professional. 

 

Les estadístiques i l’experiència ens indiquen que existeix un alumnat que necessita un suport 

de caire grupal per consolidar les competències pròpies dels estudis que està realitzant tot  

adquirint hàbits d’estudi, alumnat que amb una certa autonomia personal podria superar el 

CFGM o el Batxillerat que està cursant i evitaria l’abandonament escolar prematur. 
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OBJECTIUS 
 
 
Donar suport a aquell alumnat de primer d’estudis postobligatoris, prioritàriament aquells que 
tenen un factor d’abandonament escolar alt i que alhora és susceptible de millorar competències 
amb el suport extraescolar.  
 
L’objectiu és que amb el suport adient, l’alumnat aconsegueixi millorar resultats acadèmics, 
consolidar els aprenentatges, els hàbits de treball i en definitiva, augmentar les expectatives de 
futur.  
 

 
A QUI VA ADREÇAT 
 
El perfil de l’alumnat participant programa Projecta’t hauria de seguir els  criteris següents:  
  

 Alumnat que necessita un suport de caire grupal per consolidar les competències pròpies 

dels estudis que està realitzant tot  adquirint hàbits d’estudi i autonomia personal en un 

espai on es treballarà amb metodologies globalitzadores o metodologies ABP 

(Aprenentatge Basat en Projectes). 

 

 Alumnat que, amb una certa autonomia personal, podria superar el CFGM o el Batxillerat 

que està cursant i evitaria l’abandonament escolar prematur. 

 

L’alumnat amb trastorns de conducta o d’aprenentatge que requereix una atenció 
individualitzada i específica NO podrà ser atès des del programa Projecta’t.  
 

 
DURADA 
 
D’octubre a maig amb dues sessions d 1,5 hores setmanals. 

 

 
DESCRIPCIÓ 
 
Les actuacions concretes del programa es descriuen com: 

 Seleccionar uns 12 alumnes que estigui en aquestes condicions de primer de GFGM o 
de Batxillerat. 

 L’alumnat rebrà dues sessions de 1,5 hores cadascuna. 

 El programa oferirà per fer les sessions dos monitors docents que seran qui donaran el 
reforç educatiu i un tutor/orientador  de grup que assistirà al vostre centre per donar suport 
al vostre alumnat en àmbits com organització agenda, horaris o  hàbits de treball autònom. 

 Caldrà establir un horari per tal que l’alumnat pugui assistir a aquestes sessions de reforç.  

 El centre haurà de garantir la disponibilitat d’espais per a la realització de l’activitat (com 
a mínim una classe per grup, biblioteca o aula d’informàtica) i la presència d’una referent 
educatiu del centre.  

 Nomenar un docent de referència del Centre per tal d’establir la  coordinació tutors/es i 
Projecta’t. 

 Es treballarà l’autonomia personal en un espai on es treballarà amb metodologies 

globalitzadores o metodologies ABP (Aprenentatge Basat en Projectes). 

 



 

PROJECTA’T (I0601) | 3 
 

 
 

QUÈ SE N’ESPERA 
 
Les dades recollides al llarg dels anys d’execució del programa demostren que el seu efecte és 
positiu sobretot des d’una perspectiva d’equitat, ja que dona l’oportunitat de suport educatiu a 
aquell alumnat que no compta amb un entorn que el pugui proporcionar l’acompanyament que 
necessita i de gran vulnerabilitat.  
 

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

• L’alumnat fidelitzi els seus estudis. 

• L’alumnat no faci abandonaments escolars prematurs.  

• L’alumnat mostri millora en aquelles competències en les manifestava dificultats a 

través del model d’ensenyament-aprenentatge significatiu.  

 
 

CONTACTE 
 
Agustí Rubio 

Consorci d’Educació de Barcelona  
Unitat Orientació Educativa 
Àrea d’Estudis Postobligatoris 
postobligatoria.ceb@gencat.cat   
 
 


