CONVOCATÒRIA DE LA FORMACIÓ

BATXILLERAT COMPETENCIAL
OFERTA
Fins a un màxim de 45 centres públics.

REQUISITS
La selecció del centre suposa l'acceptació dels compromisos següents:
 Creació d’un equip impulsor on participin un mínim de 3 professors/es de l’equip docent
de Batxillerat i una persona de l’equip directiu.
 Designar una persona coordinadora del projecte en el centre, preferentment, entre el
professorat que tingui la destinació definitiva en el centre i, en tot cas, l'assignació s'ha de fer
tenint present la previsió de continuïtat al llarg del projecte.
 Facilitar l'assistència de la o les persones designades a les sessions de treball, segons el
programa de reunions.


Assistir i participar activament a les reunions, aportant coneixements i experiències.

 Contribuir a la posada en marxa en el centre de les accions que es proposin en el
programa.


Facilitar dades relatives a l'evolució de les accions proposades al programa.



Vetllar perquè les actuacions es difonguin dins del centre.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Centres nous i centres de continuïtat:


Proposta del centre (segons el guió de l’ANNEX 1)

CRITERIS DE VALORACIÓ
En cas què el nombre de sol·licituds sigui superior al nombre de places convocades, s'utilitzaran
els criteris de selecció següents:


Coherència de la proposta amb el projecte educatiu de centre



Oportunitat que representa per al centre i per al districte.



Evidència d’un equip impulsor que pot participar a les formacions del programa i fer
un retorn a l’equip docent de Batxillerat.

COMISSIÓ DE SELECCIÓ
Els projectes es valoren i puntuen per una comissió de selecció amb la següent composició:



La Directora de l’Àrea d’Ensenyaments Postobligatoris del Consorci de Barcelona.
Dues persones tècniques de l’Àrea d’Ensenyaments Postobligatoris del Consorci de
Barcelona.

Els centres seleccionats s'ordenen per ordre decreixent de baremació, d'acord amb els criteris
de selecció establerts. En cas d'empat, la comissió de selecció decideix els centres seleccionats.

Annex 1
Guió de proposta per als centres nous (màxim dues planes)
1. Descripció del professorat implicat en el programa Batxillerat Competencial i de l’equip
impulsor.
2. Oportunitat que representa per al centre participar en el programa i vinculació amb el
projecte educatiu del centre.
3. Indiqueu què voldríeu treballar en aquest programa:
 Organització curricular: estructura i contingut del nou currículum.
 Treball per projectes: projectes interdisciplinars, projectes reals.
 Projectes d’aprenentatge servei.
 Aprenentatge cooperatiu.
 Estada a l’empresa.
 Tutoria, acompanyament i orientació.
 Altres
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