CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA PROJECTA’T.
Acompanyament competencial, emocional i acadèmic
a educació postobligatòria
OFERTA
Fins a un màxim de 24 centres públics que imparteixin Cicles Formatius de Grau Mitjà o
Batxillerat.

REQUISITS
Està adreçat als centres públics que imparteixin cicles Formatius de Grau Mitjà o Batxillerat de
la ciutat de Barcelona que registren abandonament escolar prematur important al primer curs
d’ensenyaments postobligatoris.
Els requisits concrets es descriuen com:







Seleccionar uns 12 alumnes que estigui en aquestes condicions de primer de GFGM o
de Batxillerat.
Establir un horari per tal que l’alumnat pugui assistir a aquestes sessions de reforç.
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 de tutors/es
i Projecta’t. Aquest /a docent de referència (preferiblement de l’equip directiu) farà a la
coordinació prèvia amb l’equip de docents que impartiran el reforç acadèmic. Caldrà la
seva presència a l’institut durant l’estona d’execució del programa Projecta’t, per tal de
resoldre qualsevol incidència. Facilitarà la comunicació entre els tutors i tutores de primer
de postobligatòri i els docents del Projecta’t per poder fer un seguiment més acurat del
dia a dia.
Caldrà proporcionar a l’equip tècnic del programa Projecta’t les llistes amb els noms,
telèfons i IDALU de l’alumnat proposat per participar en el programa a fi de fer-li el
seguiment.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Cal adjuntar al formulari de participació de programa els següents documents:
•

Proposta organitzativa del centre, on s’expliciti el CFGM o Batxillerat al que anirà adreçat.

•

Proposta d’orientació que el centre voldria donar a les sessions de suport educatiu. Cal
tenir en compte que el programa s’orienta a ajudar l’alumne a recuperar el fil de
l’aprenentatge allà on s’ha perdut,

•

Justificació del programa Projecta’t dins del Centre, s’haurà de presentar un escrit de
motivació que haurà d’especificar els compromisos que els centres adquireixen en el
seguiment i coordinació del Projecta’t així com la voluntat d’integrar-lo al projecte
educatiu de Centre.

CRITERIS DE VALORACIÓ
Com a criteri general és limitarà el nombre de centres per Districte, en funció del finançament
territorialitzat, per tal d’oferir a tots els centres de la ciutat l’oportunitat de poder participar.
En l’adjudicació es valorarà:
•

Els centres que formin part del programa PROMETEUS d’acompanyament cap a estudis
posteriors i registrin més abandonament escolar prematur i situacions socioeconòmiques
desafavorides.(fins a 2 punts)

•

El cicles formatius o els batxillerats amb resultats acadèmics per sota de la mitjana de la
ciutat. (fins a 2 punts)

•

Els centres que integrin el programa PROJECTA’t dins del seu aprenentatges i on el
programa estigui alineat i encaixi amb el seu projecte educatiu de centre.(fins a 3 punts)

•

La qualitat de la descripció de l’alumnat proposat per participa i la justificació i motivació
del Centre en participar en el projecte. (fins a 3 punts)

COMISSIÓ DE SELECCIÓ
•

La inspecció en cap de Barcelona, o la persona en qui es delegui

•

La direcció de l’Àrea d’Ensenyaments Postobligatoris del Consorci d’Educació de
Barcelona, o la persona en qui es delegui

•

Un tècnic o tècnica de l’Àrea d'Ensenyaments Postobligatoris del Consorci d’Educació de
Barcelona

•

La direcció d’un dels centres públics que imparteixin Cicles Formatius de Grau Mitjà o
Batxillerat a la ciutat de Barcelona.

La Comissió podrà demanar als centres els aclariments que consideri oportuns.
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