Convocatòria del programa

PROGRAMA CONNEXIONS
OFERTA
Fins a un màxim de 8 centres educatius públics i concertats d’educació primària i secundària
obligatòria (també d’educació especial)

REQUISITS


Comptar amb el compromís centre educatiu i espai/equipament de proximitat, per a garantir
la disponibilitat en el temps i l’espai necessari per fer viable el projecte/binomi.



La Direcció del centre designarà un mínim de dos docents del centre educatiu, amb el
compromís de:


Assistir activament a les sessions de treball conjuntes entre escola-equipament del barri
per concretar les necessitats, possibilitats i continguts de col·laboració.



Treballar de manera coordinada amb l’equipament del barri i l’equip de suport, per a
desenvolupar un projecte d’aprenentatge col·lectiu amb potencial educatiu dins l’entorn
de proximitat, que incideixi directament en les competències d’aprenentatge per projectes
com personals i socials de l’alumnat.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR


Breu Carta de compromís de l’equipament del barri, que doni suport al projecte.



Carta de compromís del centre, que inclogui:


Dades del centre: nom, centre públic, concertat, d’educació especial.



Especificar si el centre ja va participar en la prova pilot de l’any 2020-2021 del programa
Connexions i en quins termes: intercanvi de continguts o construcció d’un projecte comú
i compartit.



Breu descripció del projecte que voleu dur a terme o reforçar, motivació i com creieu que
pot contribuir en el desenvolupament de les competències de l’alumnat, què se n’espera
obtenir i quin impacte pot tenir en el territori (famílies, equipament de proximitat...).

.



Nombre de docents, perfil i dades de contacte dels docents a inscriure i qui serà el
responsable del centre educatiu que assumirà la tasca de coordinació.



Com a equip directiu, com facilitareu la implicació dels docents en el projecte.



A quin nivell, etapa i curs voleu participar en el programa?



Quin nombre d'alumnes preveieu que participaran d'aquest binomi?



Dades de l’equipament del barri amb qui acordeu treballar (nom equipament, persona de
contacte, càrrec, e-mail i telèfon).

CRITERIS DE VALORACIÓ
Es valorarà que el projecte/binomi presentat inclogui un compromís d’aliança possibilista amb un
equipament o espai exterior de proximitat, del qual se’n pugui potenciar l’acompanyament amb
l’ajuda d’un equip de suport extern i, en una última fase, consolidar-ne un projecte vinculat al
context i realitat del barri, fonamentat en un aprenentatge mutu i des de la coresponsabilitat.
En cas que diversos projectes/binomis es considerin igualment interessants, s’aplicaran els
següents criteris addicionals:


S’aplicaran criteris de representació territorial i criteris d’alta complexitat o de barris
d’actuació prioritària.



Es donarà preferència als centres públics.



Es tendirà a l’equilibri entre els centres educatius que van iniciar binomis de
proximitat el passat curs escolar (continuïtat) i els centres nous que hi vulguin
participar.

COMISSIÓ DE SELECCIÓ
Formada per:
 Direcció de Cultura i Educació als Barris (Institut de Cultura de Barcelona)
 Consorci d’Educació de Barcelona
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