
 
 
 

 

 
 

 
 
 
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA 

APADRINA EL TEU EQUIPAMENT 
 
 

OFERTA 

  Oferta oberta a tots els centres que compleixin els requisits 

 
 

REQUISITS 

 
1. Ser un centre educatiu (escola bressol, escola de primària i secundària o institut) del barri del 

Raval o una escola de màxima o alta complexitat d’un barri veí que aculli alumnat del Raval. 
 

2. La direcció del centre ha de signar un compromís a l’inici del projecte i facilitar la dedicació 
necessària al professorat i a l’alumnat participant. 

 

3. La implicació de més d’una persona en el projecte (amb un mínim de dues persones per centre 
educatiu), que treballi de manera coordinada amb l’equipament/els equipaments culturals per 
a generar un apadrinament adaptat a les necessitats d’aprenentatge de l’alumnat. 

 

4. Les persones referents del projecte han de participar a les reunions plenàries i facilitar les 
informacions que siguin necessàries per assegurar una bona coordinació i comunicació del 
projecte. 

 

5. El centre educatiu s’ha de donar d’alta a la Xarxa Tot Raval i mostrar el seu interès per 
participar a partir de la inscripció en la Convocatòria Unificada de Programes i el formulari 
específic de participació (vegeu formularis als links en Documentació a presentar). 

 

6. El centre educatiu ha de fer visible la participació en el projecte en els seus elements de 
comunicació externa, incorporant el logotip del projecte a la pàgina web o blog i etiquetant les 
comunicacions en les xarxes socials amb l’etiqueta #apadrinacultura. 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

 
Per a participar en el programa cal fer el formulari específic del Consorci d’Educació i els enllaços 
següents: 
 
• Formulari específic per sol•licitar participar (si voleu fer diferents projectes d’apadrinament, 
haureu d’omplir tants formularis com projectes vulgueu fer):  
https://forms.office.com/r/3g1q66vFHQ 
 
 

https://forms.office.com/r/3g1q66vFHQ
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• Formulari específic per inscriure l’escola dins la Xarxa Tot Raval): 
https://www.totraval.org/ca/eform/submit/xarxa-tot-raval.  
Si ja ho heu fet en anys anteriors, no cal tornar-ho a fer, podeu comprovar si hi sou posant el 
nom del centre educatiu al buscador, aquí:  Xarxa Tot Raval | Tot Raval. 

 

CRITERIS DE VALORACIÓ  

 
• Els centres educatius han d’estar disposats a acomplir amb els requisits sol•licitats i a construir 

un projecte adaptat a les necessitats de l’alumnat de durada no inferior a un curs escolar. 
 
• En cas que la sol·licitud de tots ells centres educatius que acompleixin els requisits no fos 

assumible des del projecte, es podrien determinar nous criteris, en reunió amb la Comissió de 
Selecció. 

 

COMISSIÓ DE SELECCIÓ 

 
La Comissió de Selecció està composada pels serveis educatius dels equipaments culturals 
participants, representants de les administracions educatives i la tècnica coordinadora del 
projecte a la Fundació Tot Raval. 
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