Criteris per participar en les beques Èxit estiu 2015
(ampliació de les beques Èxit 1 i les beques de reforç específic 3r i 4t)
ANTECEDENTS
D’acord amb la RESOLUCIÓ Núm. 6667 - 18.7.2014 per la qual s’aproven les bases
per a l’atorgament de beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç
escolar del programa Èxit 1: acompanyament educatiu del Consorci d’Educació de
Barcelona en l’àmbit de la ciutat, l’objectiu del programa ÈXIT és impulsar un pla de
treball sistemàtic que permeti, conjuntament amb els centres educatius, afavorir l’èxit
escolar a la ciutat de Barcelona. Les dades recollides al llarg dels dotze anys
d’execució del programa demostren que el seu efecte és positiu sobretot des d’una
perspectiva d’equitat, ja que dóna l’oportunitat de suport educatiu a aquells alumnes
que no compten amb un entorn que els pugui proporcionar l’acompanyament que
necessiten per a dur a terme les activitats d’estudi.
Èxit estiu es concep com una ampliació del programa Èxit 1 per a donar suport a
l’alumnat de secundària que té assignatures suspeses al juny i es presenta a la
recuperació de setembre.
El programa s’emmarca en el Pla de suport a l’estiu per a l’alumnat de l’ESO, que
impulsa l’Ajuntament de Barcelona, i hi participen diversos departaments municipals,
liderats pel Consorci Educació:
 IBE (Institut Barcelona Esports): activitat esportiva als instituts.
 IMEB: programa de suport educatiu a les famílies.
 Consorci de Biblioteques: espai de lectura i suport als deures.
Per a l’execució de l’activitat Repesca d’estiu s’ofereix la possibilitat a tots els
amics@grans que gaudeixen de beques de col·laboració del programa Èxit, o bé estan
inscrits a la bossa, de sol·licitar una ampliació de la beca per al més de juliol,
tenint en compte que s’ajustarà el perfil dels amics@grans a les necessitats del servei
de suport per a alumnat de 1r a 4t d’ESO.
Es compta també amb la col·laboració de la facultat de pedagogia seguint el que
s’estableix en el conveni específic entre el Consorci d’educació de Barcelona i la
Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona signat el 24 d’abril de 2014, per
a realitzar una acció formativa d’Aprenentatge Servei –Amics i amigues de lecturainscrita en el Programa Èxit. Aquest conveni específic s’adjunta al Conveni Marc signat
entre el Consorci d’Educació de Barcelona i la Universitat de Barcelona el 2 de
novembre de 2007.
L’Èxit estiu s’ofereix a tots els instituts públics de la ciutat. A cada centre hi pot haver
fins un màxim de 40 alumnes inscrits repartits en 4 grups de 10.
L’alumnat participant el seleccionarà el professorat del centre tenint en compte que el
programa s’adreça a nois i noies de 1r a 4t d’ESO que en l’avaluació de juny li han
quedat entre dues i quatre (i excepcionalment cinc) assignatures suspeses.
Hauran de ser alumnes que tenen interès per recuperar però el seu entorn familiar no
compta amb els recursos per a facilitar-los aquest treball autònom durant el període de
vacances.
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Calendari i horari
Sessions de 2 hores diàries en dos torns de matí, de dilluns a divendres, fent un total
de 30 hores de reforç cada beca (si es demana beca doble són 60h):
- 1r torn: de 9 a 11 h
- 2n torn: d’11.30 a 13.30 h
Cada beca contempla un sol torn, per tant si voleu fer els dos torns heu de demanar
dues beques.
L’activitat de reforç a l’estudi es complementa amb una activitat esportiva a càrrec de
monitors de l’Institut Barcelona Esports. L’horari està pensat per a que els dos equips
puguin intercanviar-se a mig matí i atendre dos instituts propers. Hi ha mitja hora de
descans que quedarà coberta per l’amic@gran referent d’esports.
Torn A

Torn B

ACTIVITAT D’ESPORT

De 9.30 a 11 h

ACTIVITAT D’ESTUDI

De 9 h a 11 h

Descans per esmorzar

D’11 a 11.30 h

Descans per esmorzar

D’11 a 11.30 h

ACTIVITAT D’ESTUDI

D’11.30 a 13.30 h

ACTIVITAT D’ESPORT

D’11.30 a 13.30 h

Calendari:
 Del 18 al 26 de juny reunions i formació prèvia (total 6 hores)
 Del 29 de juny al 17 de juliol activitat de reforç
 L’1de setembre: sessió de cloenda coincidint amb els exàmens

Hores de dedicació i remuneració.
La beca cobreix un total de 42,5 hores de manera que cada dia es compta amb 30
minuts de preparació i/o tancament de la sessió a més de 6 hores de reunions prèvies
i formació.
Organització
Comptant que el rati és de 10 alumnes per amic@gran, l’equip de l’activitat d’estudi
per a cada institut serà, de mitjana, de quatre amics@grans i un/a coordinador/a de
centre. De la mateixa manera que durant el curs escolar, el programa Repesca
comptarà amb un/a coordinador/a de zona per cada deu centres participants (de
manera que quedi garantida al menys una visita de seguiment a la setmana).
Per garantir la coordinació de l’activitat esportiva amb el centre i la continuïtat d’una
activitat a l’altre es designarà un amic@gran amb la funció de “referent d’esport”.
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Equip A

Equip B

de 9 a 11 h ESTUDI

de 9 a 11 h ESPORT

l'amic@gran referent
l'amic@gran referent durant
durant l'esport no es
l'esport no es desplaça
desplaça
d'11 a 11.30 h DESCANS
d'11 a 11.30 h DESCANS
d'11.30 a 13.30 h
d'11.30 a 13.30 h
ESPORT
ESTUDI

Els instituts participants es comprometen a designar un/a professor/a referent que
estigui present mentre es desenvolupa l’activitat a l’institut i que faci d’enllaç amb la
resta de professorat del centre per tal d’aclarir les tasques que es demanen de cara a
la recuperació de les assignatures suspeses i garantir que els alumnes compten amb
un dossier de treballs d’estiu o amb una pauta d’estudi.
Així mateix l’institut proporcionarà els espais necessaris (aules, aula d’informàtica,
biblioteca i accés a la impressora); vetllarà per a que les famílies signin les
autoritzacions i el compromís de coresponsabilitat per a fer el seguiment dels deures
durant les vacances, i en finalitzar el procés complimentarà el formulari d’avaluació a
partir del qual s’avaluarà el programa.

Modalitat i import de l’ampliació de la beca
-

Modalitat A: 433,50€ per a amics@grans que realitzen un total de 42,5 hores de
reforç durant l’estiu en un institut dels que participen al programa .

-

Modalitat B: 433,50€ per l’amic@gran que es queda fent de referent del centre
durant l’activitat esportiva: ha de demanar una beca doble (per tant cobrarà
433,50 + 433,50) tenint en compte que durant l’activitat d’esport li correspon fer
d’enllaç amb el centre i amb les famílies, controlar l’assistència, ajudar als
monitors d’esports a vetllar per la higiene (dutxes) i per l’ordre dels espais i
col·laborar en les activitats esportives quan els monitors d’esports ho requereixin.

-

Modalitat C: 520,20€ per a coordinadors/es que realitzen les tasques de
coordinació del programa Èxit estiu amb un total de 42,5 hores en un institut dels
que participen al programa.
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Requisits de participació
-

Estar admès a la bossa de sol·licitants de beca d’amics@grans i
coordinadors/es de centre pel curs 2014-15, tant si s’ha exercit com si no.

-

Formar part del programa d’aprenentatge i servei per als estudiants de 1r curs
de la facultat de ciències de l’educació que ha desenvolupat les pràctiques com
a amigues i amics de la lectura en el programa Èxit 1 durant el curs 2014-15, i
disposar del conveni individual que ho acredita.

Compromís dels amics@grans
- Disponibilitat per fer les reunions preparatòries amb l’equip i amb els tutors i
tutores durant l’última setmana de juny.
- Vetllar per a què tots els alumnes tinguin els dossiers de deures d’estiu el primer
dia del reforç.
- Seguiment de l’assistència, autoritzacions i avaluacions de l’alumnat.
- Ajudar a l’alumnat a planificar les tasques d’estiu i a adquirir tècniques d’estudi.
- Ajudar als alumnes a millorar la comprensió i aclarir dubtes respecte les
matèries suspeses.
- L’ultima sessió de juliol s’ha de dedicar a: fer el pla de treball amb l'alumnat
durant l’estiu; coresponsabilitzar a la família per a que en faci seguiment,
d’acord amb els tutors i tutores.
- Acompanyar aquells alumnes que vulguin seguir gaudint d’un recurs d’estiu
(biblioteca, espai de deures, casal esportiu) per a garantir una bona vinculació i
aprofitament del recurs i fer el traspàs amb els responsables.
Compromís dels amics@grans que fan de referents de centre durant l’activitat
esportiva
- En les reunions prèvies amb l’equip de l’Èxit i l’equip directiu de l’institut s’ha de
coordinar amb el professorat d’educació física i amb es monitors esportius per a
conèixer els espais i el material disponible, ja que li correspon, juntament amb
els monitors esportius, vetllar per la manteniment i la conservació d’aquests.
- Si l’activitat esportiva és a primera hora li correspon passar llista i trucar a les
famílies dels que no han vingut. Posteriorment, quan hi hagi el canvi de torn,
passar la llista i les possibles incidències al coordinador de l’Èxit. Si és a segona
hora, ha de recollir les llistes de part del coordinador i ha de comprovar que tots
els nens apuntats a esport assisteixin.
- És el que vigila el pati durant la mitja hora d’esbarjo i esmorzar.
- Si un nen/a és fa mal o és lesiona durant l’horari d’esports, li correspon posar-se
en contacte amb el centre, amb la família i actuar d’acord amb les pautes que
donin els coordinadors esportius.
- Vetllar, juntament amb els monitors esportius, per que tothom porti el vestuari
adequat per a fer esport i per la higiene (dutxes) en finalitzar l’activitat.
Assegurar que les observacions dels monitors d’esport quedin recollides en
l’informe de seguiment de cada alumne, que aquest any està unificat.
- Col·laborar en l’activitat esportiva quan els monitors d’esports ho requereixin.
Compromís dels coordinadors/es de centre
A més d’assumir els mateixos compromisos dels amics@grans, els coordinadors/es de
centre hauran de comprometre’s a:
- Vetllar pel bon funcionament del reforç en els aspectes organitzatius i de
coordinació amb el centre educatiu.
- Donar suport als amics@grans en tot allò que requereixin.
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-

Fer atenció directa a l’alumnat en cas que sigui necessari, bé per l’especificitat
de la matèria a impartir, bé per a qüestions organitzatives.

Formulari de sol·licitud
Cal complimentar un formulari de sol·licitud telemàtic per participar en la convocatòria
d’estiu, que s’envia directament a l’adreça electrònica de totes les persones admeses a
la convocatòria 2014-15 i als amics i amigues de la lectura de la UB del curs 2014-15.
En el formulari cal especificar la modalitat de beca:
- Modalitat A: amics@grans
- Modalitat B: amic@gran referent d’esports
- Modalitat C: coordinador/es de centre
I si s’està optant a:
- una beca, per un torn, especificar l’horari preferent (42 hores de dedicació)
- dues beques, combinant dos torns de 9 a 13.30 h. (84 hores de dedicació; a
efectes organitzatius del programa, l’opció doble tindrà prioritat)
Calendari previ a l’activitat
- 20 abril: publicació de la convocatòria a la web i formulari de sol·licitud
- 8 de maig: fi termini presentació sol·licituds
- 8 de juny: publicació llistat provisional amb assignació de centres i horaris
NOVETAT: cal confirmar per mail a l’adreça edusecundaria.ceb@gencat.cat
que la proposta d’assignació us va bé per a ser inclòs a les llistes definitives.
Teniu fins el divendres 12 de juny.
- 15 de juny: publicació de les llistes definitives
- 18 i 19 de juny: sessions de formació
- 22, 23, 25 i 26 de juny: reunions amb els equips de docents de cada institut

Documentació
- En el cas dels amics@grans i coordinadors/es admesos, només cal presentar
documentació annexa si han fet nous mèrits respecte els que van presentar a la
convocatòria pel curs 2014-15 i els han d’acreditar.
-

En el cas dels amics i amigues de la lectura de la Universitat de Barcelona,
juntament amb la sol·licitud hauran d’adjuntar en PDF els següents documents:
-

-

Fotocòpia del DNI o NIE.
Còpia del conveni individual de pràctiques dins del programa
d’Aprenentatge i servei, signat pel Gerent del Consorci d’educació de
Barcelona, pel degà de la facultat de ciències de l’educació de la UB i
per l’estudiant de pràctiques.
Documents acreditatius dels mèrits al·legats, d’acord amb els requisits
que es demanen a la convocatòria de beques de col·laboració del curs
2014-15.

La comissió de selecció podrà requerir a les persones participants els aclariments
documentals que consideri oportuns i/o entrevista.
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Criteris de selecció
Els criteris de selecció s’ajustaran a les necessitats pròpies d’un programa de reforç i
acompanyament a l’estudi d’alumnat de 1r a 4t de l’ESO, per aquest motiu, la comissió
de selecció tindrà en compte competències formatives d’especialitat. Es pot donar el
cas que una persona amb una bona puntuació per a exercir d’amic@gran a la primària
quedi mal qualificada per a fer d’amic@gran a l’Èxit estiu als cursos superiors de l’ESO.
Per aquest motiu les puntuacions obtingudes a la convocatòria del juliol de 2014 es
revisaran incorporant els criteris següents:
- Aportació de nous mèrits si s’han obtingut durant el curs (modifica la puntuació
de partida amb màxim 5 punts).
- Valoració del coordinador de zona tenint en compte el grau de satisfacció
obtingut durant el curs (fins a 5 punts) i el perfil requerit per al programa Èxit
estiu (fins a 5 punts).
- Valoració de les competències expressades al formulari pel que fa a matèries i
nivells (fins a 5 punts).
- Per a optar a la modalitat B: coordinador/a de centre, es valorarà l’experiència
en coordinació de tasques de reforç educatiu (fins a 5 punts) i la valoració del
coordinador/a de zona i de l’equip tècnic del programa (fins a 5 punts).
L’ordre d’accés a les modalitats i centres s’establirà a partir de la puntuació obtinguda i
de les necessitats dels centres.

Comissió de selecció
Es crea una comissió de selecció que valorarà les sol·licituds. Estarà formada per:
- el cap de l’Àrea d’Educació Secundària que exercirà de president.
- un/a representant d’un dels instituts on es realitza el programa Èxit 1 designat
per la directora de Centres del Consorci.
- un/a representant de l’equip tècnic del programa Èxit 1 designat pel cap de
l’Àrea d’Educació Secundària.
- Un/a representant de la inspecció educativa

Resolució
A la vista de la proposta de la comissió de selecció es publicarà, el dia 15 de juny de
2015 al web del Consorci d’Educació de Barcelona (www.edubcn.cat), la llista
d’assignació d’ampliació de beques juntament amb la llista de centres participants.
El gerent del Consorci d'educació de Barcelona dictarà una resolució d’adjudicació de
les beques de col·laboració relacionant els centres assignats, que es farà pública el dia
15 de juny de 2015.
En la resolució esmentada es pot preveure la designació de persones aspirants
suplents a les quals es podrà adjudicar una beca amb motiu de renúncia o revocació de
les ja adjudicades.

Acceptació de l’ampliació de beca de col·laboració
Les persones seleccionades hauran de formalitzar l’acceptació de la beca mitjançant la
signatura d’un document d’acceptació, tenint en compte els drets i obligacions de les
persones adjudicatàries i les responsabilitats tributàries que se’n derivin, en el qual
s’especificaran les condicions d’execució de la col·laboració i s’adjuntarà el full de
sol·licitud de transferència bancària segellat pel banc.
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Drets i obligacions de les persones adjudicatàries
Les persones adjudicatàries hauran de dur a terme el reforç escolar establert d’acord
amb les directrius tècniques del coordinador/a de zona del programa Èxit 1, tenint
present les observacions i propostes dels tutors i tutores respecte les actuacions que
considerin convenients pel seu alumnat que assisteix a reforç d’estiu i en la preparació
de la convocatòria extraordinària de setembre.
Les funcions a desenvolupar pels amics i amigues grans són les següents:
a) Ajudar a l’alumnat a fer els deures d’estiu garantint que tenen a l’abast tot el
material necessari, ajudar-los a fer un pla de treball per a les vacances i aportar-los
tècniques d’estudi.
b) Fomentar l’ús del català com a llengua habitual de comunicació.
c) Controlar l’assistència.
d) Comunicar-se amb els tutors i tutores per tal de conèixer les necessitats individuals
de cada alumne i les tasques d’estiu encomanades.
e) Realitzar un informe de seguiment de l’alumnat que es lliurarà a la família i al
professorat i que tindrà un pes en l’avaluació de setembre.
f) Participar a les sessions de formació organitzades pel programa.
g) Participar a les reunions de coordinació d’equip d’amics i amigues grans.
h) Organitzar materials didàctics.
Les funcions a desenvolupar pels coordinadors/es de centre, a més de totes les
anteriors, incorporen:
a) Vetllar pel bon funcionament del reforç en els aspectes organitzatius i de
coordinació amb el centre educatiu.
b) Donar suport als amics@grans en tot allò que requereixin.
c) Fer atenció directa a l’alumnat en cas que sigui necessari, bé per l’especificitat de la
matèria a impartir, bé per a qüestions organitzatives.
Les persones adjudicatàries hauran de respectar la confidencialitat de les dades i dels
expedients de l’alumnat als quals tinguin accés amb motiu de la realització de les
tasques objecte de la beca de col·laboració.
Les persones adjudicatàries estan igualment obligades a facilitar als tutors i a les
tutores de l’alumnat tota la informació de què disposin amb motiu de la realització de les
tasques objecte de la beca de col·laboració.
Les persones adjudicatàries hauran de respectar les normes de funcionament i els
horaris del centre de referència en el qual desenvolupin les tasques objecte de la beca
de col·laboració.
L’incompliment de les obligacions objecte d’aquesta beca i la reiteració de tres faltes no
justificades poden suposar la revocació de la beca.

Pagament
L’import de la beca es farà efectiu en trenta dies després de la finalització de l’activitat
(setembre de 2015), amb la retenció fiscal legalment establerta, i atenent a les
responsabilitats tributàries que corresponguin. El pagament es farà mitjançant
transferència bancària.
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