CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA

DELEGATS I DELEGADES 3D
(debatem, decidim i dinamitzem)
OFERTA
Fins un màxim de 6 centres educatius.

REQUISITS
•

VOLUNTAT: per tal que el projecte es pugui tirar endavant i els alumnes tinguin capacitat
real d'incidir-hi, cal que professorat i alumnat s’hi impliquin. D’aquesta manera ens podrem
assegurar que de forma gradual vagi millorant la forma de participació del centre i que la
participació sigui un dels eixos del Projecte de Convivència del centre.

•

RECURSOS i COORDINACIÓ: cal una persona responsable del professorat que coordinarà
la implementació del programa i dels diferents agent.

•

COMPROMÍS I DISPONIBILITAT: Mínim de dues aules implicades. Cal una dedicació
mínima per part del professorat i delegat/da per desenvolupar i implementar el projecte i
temps real per dur-lo a la pràctica a l’aula. Cal tenir present que un projecte de participació
ha de tenir el seu propi ritme de funcionament i les seves pròpies dinàmiques. Per això, és
important adaptar-se als ritmes del projecte i, alhora, planificar cada fase per tal que hi hagi
temps per dur-lo tot a la pràctica.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Adjuntar a la sol·licitud una carta de motivació amb proposta organitzativa.

CRITERIS DE VALORACIÓ
• Abans d’iniciar el programa, els tutors i tutores interessats rebran una sessió informativa
durant el mes d’octubre que es farà presencialment al centre educatiu.

L’objectiu és explicar els detalls del projecte i, posteriorment, el centre confirmarà la seva
participació en el Programa 3D.
• Els centres que finalitzin el projecte rebran un certificat de reconeixement de l’Agència
Catalana de la Joventut com a centre d’educació de secundària que ha fomentat la participació
de l’alumnat i una memòria final elaborada pels assessors/es.

COMISSIÓ DE SELECCIÓ
Formada per:
• Equip de Foment de la participació. Generalitat de Catalunya.
• Equip del Consorci d’Educació de Barcelona
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