
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases que han de regular la participació dels centres en el Programa
ÈXIT 1: acompanyament educatiu del Consorci d'Educació de Barcelona, i s'obre la convocatòria per al curs
2013-2014.

L’ÈXIT 1 és un programa de caràcter preventiu que pretén millorar els aprenentatges bàsics i acompanyar
l’alumnat en el pas a l’educació secundària. El reforç escolar és una activitat educativa, i no assistencial,
pensada per a l’alumnat que, amb una mica més de dedicació i acompanyament, assolirà els objectius del curs.
S’organitza al voltant d’instituts d’educació secundària i de les escoles d’educació primària adscrites, a 
demanda dels equips directius que volen participar-hi. Pretén facilitar el pas de la primària a la secundària i
per això s’adreça a l’alumnat de 5è i 6è de primària i de 1r i 2n d’ESO. És un recurs al servei dels tutors i les
tutores per tal de millorar l’aprenentage, les actituds i la motivació dels seus alumnes. Dues tardes a la
setmana, durant una hora i mitja, ajudats pels amics i les amigues grans, els alumnes fan els deures, resolen
dubtes, comparteixen amb un grup reduït de companys un espai de conversa, de lectura o de pràctiques que
els ajudin a consolidar els seus aprenentatges. El reforç escolar el fan els amics@grans (majoritàriament ex-
alumnes de l’institut, model de referència per als seus companys i companyes més joves) en horari
extraescolar, duen a terme el monitoratge de les sessions de reforç per fomentar hàbits de treball i tècniques
d’estudi, realitzen conjuntament amb els tutors/es el seguiment de l’alumnat. En alguns instituts es compta
amb la col·laboració dels amics@ de la lectura, estudiants de 1r de la Facultat de Pedagogia, Educació Social i
Treball Social de la Universitat de Barcelona, que ajuden a l’alumnat en la lectura i està reconegut com a crèdit
de lliure elecció. Aquest curs, s’inicia el suport del programa Èxit 1 al Pla d’Impuls a la Lectura. També en
alguns centres es compta amb la col·laboració de l’Associació RELLA (Associació de mestres i professorat
jubilat), per portar a terme l’assessorament dels amics@grans. A principi de curs es convoquen les beques de
col·laboració d’amics@grans, coordinadors/es d’amics@grans i coordinadors/es de zona.

Durant el curs 2013-2014, el programa ÈXIT 1 podrà donar suport en el disseny d’activitats de reforç
extraescolar per contribuir a la consolidació dels projectes de centres amb horari compactat.

La Carta Municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, atribueix al Consorci
d’Educació de Barcelona, entre altres, potestats planificadores, programadores i d’organització, i el Decret
84/2002, de 5 de febrer, de constitució del Consorci d'Educació de Barcelona, estableix les competències del
Consorci d'Educació de Barcelona, entre les quals hi figura l’educació complementària i extraescolar i l’execució
dels programes d’educació compensatòria.

Per tot això,

 

Resolc:

 

-1 L’obertura de la convocatòria pública per a la participació dels instituts públics i les escoles de primària que
hi són vinculades, al programa ÈXIT 1 acompanyament educatiu corresponent al curs 2013-2014 la qual es
regeix per les bases que es publiquen a l’annex 1 d’aquest Acord.

-2 Les bases reguladores que consten a l’annex 1 de la convocatòria per participar en el programa ÈXIT 1
acompanyament educatiu.

-3 La determinació de l’oferta a un màxim de 22 centres o al número de centres que cobreixi el pressupost
màxim de 162.360 euros a càrrec de la partida pressupostària D/480000100/4210/0000 destinada pel Consorci
a la realització del Programa ÈXIT 1.

Barcelona, 18 de juliol de 2013
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Manel Blasco Legaz

Gerent

Annex 1

Bases de la convocatòria que ha de regular la participació dels centres educatius de la ciutat de Barcelona en el
Programa ÈXIT 1 acompanyament educatiu pel curs 2013- 2014.

1. Objecte i finalitat

L’objecte d’aquestes bases és regular la participació dels centres de primària públics i centres d’educació
secundària públics, de la ciutat de Barcelona en el programa Èxit 1 d’acompanyament educatiu adreçat a
alumnat de 5è i 6è de primària i de 1r i 2n d’ESO.

2. Requisits de participació

- El programa Èxit1 s’organitza al voltant d’instituts d’educació secundària i de les escoles d’educació primària
adscrites. Les escoles i l’institut de referència hauran de presentar un projecte conjunt, segons el model de
l’Annex 2, que s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell Escolar de cada centre educatiu.

- En casos excepcionals s’acceptaran sol·licituds amb d’altres tipus d’agrupacions de centres. Caldrà justificar-
ne els motius.

- El projecte haurà d’especificar els compromisos que els centres (institut i escoles) adquireixen per facilitar
que el programa Èxit1 es pugui realitzar de forma adequada, que són els següents:

- Disponibilitat horària (que no superi la franja de 2h 30m.), d’espais per a la realització de l’activitat de suport
educatiu de l’Èxit i necessitat d’acompanyament de l’alumnat de primària de l’escola a l’institut.

- Designació d’un/a docent de referència del programa del centre (mestre o professor) per tal de facilitar la
comunicació entre els tutors i tutores i els amics@grans i poder fer un seguiment més acurat de les incidències
que tenen lloc cada dia.

Adequació del perfil de l’alumnat a les finalitats del programa Èxit1: alumnat que necessita un suport per
adquirir hàbits d’estudi, un espai per concentrar-se, aclariment de dubtes, ajut per fer els deures. L’alumnat
amb trastorns de conducta o d’aprenentatge no podrà ser beneficiari del programa Èxit1 ja que requereix d’un
suport educatiu individual i especialitzat.

- Els centres participants han de responsabilitzar-se que els tutors i tutores de 5è i 6è de primària i de 1r i 2n
d’ESO assisteixin entre 2 i 3 vegades al curs a les sessions de coordinació i seguiment del reforç.

3. Termini i lloc de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds, juntament amb la documentació prevista a la base 4, s’hauran de presentar del 2 al 13 de
setembre (ambdós inclosos), al Registre del Consorci d’Educació de Barcelona, plaça. Urquinaona 6 de
Barcelona, dilluns a dijous de 9 a 17 h. durant el curs escolar i de 9 a 14 h. els divendres.

4. Documentació

A la sol·licitud cal adjuntar la documentació següent:

4.1 Un projecte, consensuat entre l’institut i les escoles, seguint el guió del model de sol·licitud annex (màxim
de 2 fulls), on quedi reflectida la vinculació de l’institut amb les escoles de primària participants, i on es
descrigui, si s’escau, com es coordina el programa Èxit1 amb altres programes de suport educatiu que hi hagi
al centre: pla d’impuls a la lectura, suport educatiu personalitzat o estudi assistit.
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4.2. Caldrà presentar l’acta de la reunió del Consell escolar en la que s’aprovi la participació al programa Èxit
abans de l’inici de l’activitat.

5. Criteris de selecció

Per a la selecció dels centres es tindran en compte els criteris de valoració següents (fins a 10 punts):

5.1. Nivell socioeconòmic i cultural de l’alumnat del centre i de l’alumnat que es proposa per assistir a l’Èxit1
(fins a 4 punts)

5.2. Qualitat del projecte (fins a 4 punts)

- Explicitació del pla conjunt de l’institut i les escoles de primària.

- Adaptació de l’estructura organitzativa del centre, horaris, espais disponibles, accés a la biblioteca i
informàtica per a la realització del reforç escolar, etc.

- Implicació dels tutors i tutores de cicle superior de primària i 1r i 2n d’ESO i determinació d’una persona de
l’equip docent com a referent de l’Èxit.

5.3. Si és un centre on ja s’ha realitzat el programa Èxit1: valoració de l’experiència anterior, emesa per l’equip
tècnic responsable del programa (fins a 2 punts).

 6. Procediment de concessió i tramitació

Es crearà una comissió de selecció que valorarà les sol·licituds, formada per:

- la directora de Centres o la persona a qui designi

- el cap de l’Àrea d’Educació Secundària, que actuarà de president

- l’inspector en cap , o la persona a qui designi

- un/a tècnic/a del projecte Èxit 1, designat/ada pel director de l’Àrea d’Educació Secundària, que actuarà com
a secretari/ària

- un director/a de secundària, a proposta del cap de secundària.

7.Certificació

El professorat amb alumnat beneficiari del programa Èxit1 que participi de les sessions de coordinació i
seguiment del reforç rebrà un certificat de formació permanent del professorat amb les hores de dedicació
corresponents.

8. Resolució

A la vista de la proposta de la comissió de selecció, el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona dictarà una
resolució que determinarà els centres que participaran en el programa Èxit 1: acompanyament educatiu que es
farà pública al web del Consorci d’Educació de Barcelona (www.edubcn.cat) abans del dia 20 de setembre del
2013.

Per a més informació, es pot consultar el web www.edubcn.cat/exit

Annex 2

Model de sol·licitud de participació
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1. Nom de l’institut.

2. Nom de les escoles participants.

3. Justificació de la sol·licitud.

4. Descripció del context socioeconòmic i cultural de l’alumnat del centre, i previsió de nombre d’alumnat que
participarà a l’èxit.

5. Pla conjunt de l’institut i les escoles participants, especificant els espais i implicació dels tutors/es.

6. Proposta de dies i horaris setmanals, especificant, si hi ha alguna possibilitat de canvis per requeriment del
programa o bé és inamovible.

7. Descripció si s’escau, de com es coordina el programa ÈXIT 1 amb altres programes de suport educatiu que
hi hagi al centre: pla d’impuls a la lectura, suport educatiu personalitzat o estudi assistit.

8. Si ha participat en el programa ÈXIT 1, breu valoració de l’experiència.

(13.203.064)
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