CONVOCATÒRIA DE LA FORMACIÓ

XARXES PER AL CANVI
OFERTA
Centres públics de nova creació i centres concertats que han esdevingut públics el curs 21-22
i el proper curs 22-23.
* Els centres que ja estan inscrits al programa no cal que ho tornin a fer.

REQUISITS


Acreditar que és un centre públic de nova creació o un centre concertat que ha esdevingut
públic el curs 21-22 o 22-23



Participar, com a centre, a un mínim del 80% de les sessions que planifica el programa
al llarg del curs.



Constitució d’un equip impulsor que compti amb un 15% dels membres del claustre,
orientativament, comptant-hi l’equip directiu, amb l’objectiu d’interaccionar entre la xarxa
i el centre educatiu; i esdevenint-se l’òrgan impulsor per liderar la transformació al centre
i el canvi de pràctiques del centre.



Preveure i assegurar que a nivell organitzatiu del centre es contempli la participació
activa dels agents impulsors acordats a totes les sessions i accions que ofereix el
programa XxC al llarg del curs; així com blindar uns espais i uns temps interns del centre
que garanteixin la coordinació d’aquest equip impulsor per vetllar de la transferència
i la reflexió, i afavorir cap a una cultura indagadora i autoreguladora de centre.



Documentar els processos de transformació educativa a través del diari d’aprenentatge.
La seva realització serà orientada per la mateixa organització del programa (equip de
dinamitzadores).



Compromís amb el canvi de paradigma i amb la voluntat d’aprofundir en els processos
transformatius.



Incorporació en la documentació (planificació anual, memòria, etc.) dels aspectes
organitzatius i curriculars relatius a la transformació educativa i el què implica la
participació al programa en relació al canvi i a la millora del centre.



Preveure una estratègia de comunicació i transferència interna, adreçada a tota la
comunitat educativa (professorat, alumnat, famílies, entorn).

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Carta de motivació i compromís (orientacions):





Breu presentació del moment actual del centre (en relació a l’horitzó del canvi: al
propòsit, pràctiques, avaluació i organització del centre).
Explicitar breument l’oportunitat de participar al programa per a l’adequació dels
objectius del centre vers la Transformació Educativa (per exemple, els objectius que
fareu constar a la PGA en relació a la implicació del PEC a la transformació educativa
del centre).
Altra informació significativa i complementària, si s’escau.

CRITERIS DE VALORACIÓ
El Consorci d’Educació de Barcelona garanteix que tots els centres que compleixen els requisits
tinguin el seu lloc en una xarxa.

COMISSIÓ DE SELECCIÓ
La comissió de selecció té la missió de revisar les propostes i donar el vistiplau a les sol·licituds
interessades a participar.
Estarà integrada pels membres següents, o per les persones en què aquestes deleguin:
●

La Inspecció en cap de Barcelona.

●

La Direcció de l’Àrea d’Innovació, Programes i Formació del Consorci d’Educació de
Barcelona.

●

Direcció de Coordinació Territorial

●

Dues persones tècniques de l’equip de Capacitació i Desenvolupament professional.
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