
 
 

 

 
 

 
 
 
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA 

STOLPERSTEINE BARCELONA 
 

OFERTA 

Màxim de 5 Centres de secundària o Escoles d’adults que compleixin els requisits.  

 
 

REQUISITS 
 

 Centres educatius públics.  

 Etapa escolar: 4rt d’ESO i 1er de Batxillerat. 

 Participació del professorat de la formació durant tot el projecte. 
 
El centre participant es compromet a: 
 

 Facilitar l’organització i desenvolupament del projecte, garantint els recursos tècnics i 
humans necessaris com: 

o espais de treball (aules, aula per fer xerrades, aules amb equipament informàtic) 
o eines de recerca 
o materials per crear accions artístiques. 

 

 preveure accions del servei comunitari tot interactuant amb les dinàmiques del propi 
entorn i del barri. 

 

 Facilitar espais de treball transversal, coordinació amb l’alumnat en relació a les sortides 
i habilitar espais de coordinació en, com a mínim, dues àrees de coneixement 
diferenciades.  

 

 El projecte d’Aprenentatge i servei comunitari, requereix un mínim de 20 hores de treball 
per part de l’alumnat. 

 

 Fer partícip el conjunt de la comunitat educativa a través del Consell Escolar del 
desenvolupament del projecte i, molt especialment, del servei final que es prestarà.  

 

 Permetre l’accés del personal mediador i de suport del projecte al centre quan sigui 
necessari, i facilitar el desplaçament del grup a d’altres espais quan hi hagués una causa 
pedagògica que ho recomani. 

 

 Realitzar una memòria final del projecte. 
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 

 Carta de motivació que especifiqui els compromisos detallats anteriorment a més de: 

o Previsió del nom del professorat participant, especificant les matèries que 

imparteixen 

o Grups i nivells de l’alumnat participant 

o Calendari previst de desenvolupament del projecte amb un mínim de 20h lectives. 

 Interès en el projecte i si s’han realitzat projectes anteriors o s’ha fet un treball previ 

relacionat amb les deportacions de les guerres del s.XX i l’Holocaust.  

 

CRITERIS DE VALORACIÓ  
 

 Els centres educatius han d’estar disposats a complir amb els requisits sol·licitats. 

 Tindran prioritat els centres educatius que no estiguin als districtes que han participat 

anteriorment (és a dir que no siguin de Sants-Montjuïc, Horta guinardó i Sant Martí). 

 Adequació de la documentació presentada a les característiques del projecte. 

 Equilibri territorial per districtes. 

 Nombre de professorat i nivells implicats. 

 Interès i treball de la temàtica del projecte per part del centre. 

 Capacitat d’articular un treball transversal d’aprenentatge i servei. 

 Interès per establir o reforçar els vincles amb l’entorn del barri/comunitat. 

 

 

COMISSIÓ DE SELECCIÓ 
 

 Referents del Consorci d’Educació de Barcelona 

 Referents de les Amicals de Ravensbrück i Mathausen   

 Referents de la Regidoria de memòria democràtica. 


