
 
 
 

 

 
 

 
 
 
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA 

COM FUNCIONA BARCELONA?  
APS I SERVEI COMUNITARI 
 
 

OFERTA 

S’estima poder acollir durant el curs 2022-2023 un màxim de 12 centres educatius, amb 
una distribució de 4 centres per trimestre amb un màxim de dos grups per centre (en funció 
de la demanda s’ajustarà el nombre de grups per centre) 

 
 

REQUISITS 
 
Tots els centres interessats han de fer la sol·licitud a través d’aquesta convocatòria, tant si han 
participat en anys anteriors o participen per primer cop.  
 
És important comprometre’s a realitzar les 10 hores d’aprenentatge a l’aula i les 10 hores de 
servei per la comunitat.   
 
Participant en les nostres experiències APS, els compromisos que assumeix el professorat del 
centre educatiu són:  
 

 Participar activament durant la fase d’aprenentatge i servei.  

 Fer una o diverses accions transformadores a la comunitat. 

 Explicar a la comunitat educativa les accions realitzades per promoure la seva 

participació.  

 Cercar possibles entitats del barri col·laboradores de l’APS amb l’ajuda del programa.  

 Assistir a les reunions de coordinació telemàtiques requerides pel programa.  

 Emplenar una valoració final de l’experiència duta a terme i la rúbrica d’autoavaluació. 

 
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
Un cop feta la sol·licitud, l’organització enviarà un formulari al centre per recollir dades addicionals 
i concretes. 
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CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
En la selecció del centre educatiu es tindran en compte els criteris següents que s’enregistraran 
per mitjà el formulari que es faci arribar al centre educatiu un cop s’hagin posat en contacte 
amb la secretaria tècnica del programa:  
 

 Prioritat escoles de màxima complexitat.  

 Prioritat escoles públiques. 

 Flexibilitat trimestral d’execució de l’APS.  

 Nombre de grups que participen en l’APS.  

 Accions que desenvolupa el centre educatiu amb els principis de la sostenibilitat.  

 Impacte social i ambiental de la proposta presentada per a la ciutat.  

 Transversalitat de l’APS a les diferents assignatures del centre.  

 

COMISSIÓ DE SELECCIÓ 
 
Formada per:  
 

 Secretaria tècnica Servei Comunitari Ambiental del programa Com Funciona 

Barcelona? 

 Consorci d’educació de Barcelona 

 
 


