
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

RESOLUCIÓ 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, i s’obre la convocatòria per al curs escolar 2013-2014.

El programa ÈXIT va néixer l’any 2001 a partir dels acords establerts entre el Departament d’Ensenyament,
l’Ajuntament de Barcelona i la Inspecció Educativa per dissenyar un pla de treball comú i sistemàtic que
permetés afrontar conjuntament aspectes clau per afavorir l’èxit escolar a la ciutat de Barcelona. A partir del
curs 2004-2005 el programa ÈXIT va passar a ser un programa del Consorci d’Educació de Barcelona, per la
qual cosa, a la vista dels bons resultats obtinguts, la comissió d’Ordenació d’Educativa del Consorci d’Educació
en la seva sessió del 24 d’abril del 2007 va acordar consolidar i impulsar com a programa prioritari per afavorir
l’èxit escolar d’alumnat escolaritzat en centres de la ciutat. El Decret 84/2002, de constitució del Consorci
d’educació de Barcelona, reconeix l’educació complementària i extraescolar i l’execució dels programes
d’educació compensatòria com a competència del Consorci d’Educació de Barcelona.

El programa ofereix reforç escolar a l’alumnat que amb el recolzament adequat podrien millorar els seus
resultats acadèmics, consolidar els seus aprenentatges i millorar els seus hàbits de treball. S’adreça
principalment a nois i noies les famílies dels quals no els poden proporcionar el suport que necessiten per a la
millora del rendiment acadèmic.

El programa ÈXIT es un projecte de l’Àrea d’Educació Secundària del Consorci d’Educació de Barcelona en
coresponsabilitat amb el centre educatiu que ha de ser aprovat en el Consell Escolar del centre corresponent. El
programa s’organitza al voltant d’un institut i de les seves escoles adscrites, a demanda dels equips directius
que han presentat una sol·licitud conjunta per participar en la convocatòria del programa ÈXIT 1 per a centres,
i han obtingut la corresponent adjudicació de participació en el programa ÈXIT 1: acompanyament educatiu,
per resolució del Gerent del Consorci d’Educació de Barcelona. Pretén facilitar l’escolaritat en 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. Compta amb
la implicació dels tutors i tutores de l’alumnat participant i amb l’acció de reforç d’alguns/es exalumnes de
l’institut que s’anomenen amics i amigues grans (amics@grans).

Pel bon funcionament del reforç escolar  és necessari que cada escola i/o institut designi una persona del
centre (mestre o professor/a) referent del programa 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 en el dia a dia.

A cada centre on es desenvolupin les activitats del programa, les persones designades hauran de tenir especial
cura dels aspectes organitzatius: espais, claus, fotocòpies, etc.

La presència d’aquests/es amics@grans, que exerceixen una activitat de caire formatiu sense intenció
professionalitzadora, suposa un element d’innovació d’aquest dispositiu pedagògic, per la manera com el
triangle afectiu tutor/a-amic@gran-alumne/a repercuteix positivament en l’aprenentatge i els resultats
acadèmics de l’alumnat. La proximitat de l’amic@gran permet que s’estableixin llaços de confiança i que
esdevinguin un model de referència positiu. Alhora el programa potencia el valor del compromís amb la
comunitat lligat a la vinculació dels exalumnes amb el propi centre i el seu entorn educatiu.

Els amic@grans duen a terme el monitoratge de les sessions de reforç amb l’objectiu de fomentar hàbits de
treball, tècniques d’estudi i realitzar conjuntament amb els tutors/es el seguiment de l’alumnat.

Per garantir un bon funcionament del reforç escolar a cada institut un dels amics@grans amb experiència
exerceix de coordinador/a d’amics@grans realitzant funcions d’organització i d’interlocució tant amb el
professorat del centre com amb l’equip tècnic del programa. El/la coordinador/a dóna suport i col·labora amb
els/ amics@grans en totes aquelles tasques que comporta dur a terme el reforç escolar.

A més, el projecte compta amb coordinadors/es de zona que duen a terme tasques de seguiment i coordinació
dels coordinadors/es d’amics@grans dels centres, participant estretament amb l’equip tècnic del programa.
Són una figura intermèdia entre el/la coordinador/a d’amics@grans i el/la tècnic/a responsable de l’ÈXIT 1,
coordinant varis centres normalment concentrats en una mateixa zona. Són interlocutors/es entre tots els
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agents que formen part del programa ÈXIT 1: alumnat, centre (equip directiu, tutors/es, professors/es i
mestres, conserges, personal de la neteja), potencien la seva implicació i donen suport en la resolució de
conflictes, amb comunicació amb l’equip ÈXIT 1. També seleccionen material de reforç per ajudar als
amics@grans i coordinadors/es i dinamitzen sessions de formació.

El curs 2013-2014 el programa ÈXIT comptarà amb la col·laboració dels amics@ de la lectura en tots els
centres participants. Es tracta d’estudiants de 1r de la Facultat de ciències de l’educació de la Universitat de
Barcelona, que reforçaran la tasca dels amics@grans amb una activitat específica de comprensió lectora i gust
per la lectura. Aquesta tasca es contempla dins d’un projecte d’Aprenentatge i Servei de la facultat i està
reconeguda com a crèdit de lliure elecció. La formació d’aquests estudiants es farà en col·laboració amb el Pla
d’Impuls a la Lectura. del Departament d’Ensenyament. D’altra banda el programa compta amb
l’assessorament de l’Associació RELLA (Associació de mestres i professorat jubilat),

Resolc:

Article 1

Aprovar les bases reguladores que consten als annexos 1, 2 i 3 d’aquesta Resolució per a l’atorgament de
beques de col·laboració adreçades a amics@grans, a coordinadors/es d’amics@grans i a coordinadors/es de
zona en tasques de reforç acadèmic i coordinació del reforç per recuperar un segment de l’alumnat que es
troba en dificultats socioeducatives en el pas de primària a secundària, escolaritzat en els centres participants
en el programa ÈXIT 1, i s’aprova la despesa pluriennal corresponent.

Article 2

Obrir la convocatòria pública per a la concessió de beques de col·laboració adreçades a amics@grans,
coordinadors/es d’amics@grans i a coordinadors/es de zona corresponents al curs 2013-2014 (de 30 de
setembre de 2013 a 13 de juny de 2014), la qual es regeix per les bases que es publiquen als annexos 1, 2 i 3
d’aquesta Resolució.

Article 3

Destinar a l’atorgament d’aquestes beques de col·laboració un import total màxim de 162.360 euros a càrrec
de la partida pressupostària D/480000100/4210/0000. A les beques de col·laboració corresponents al període
setembre-desembre del curs 2013-2014, fins a un import màxim de 54.120 euros, aniran a càrrec del
pressupost de l’any 2013. La resta, 108.240 euros, corresponents al període gener-juny 2014, aniran a càrrec
del crèdit corresponent del pressupost per a l’any 2014.

Article 4

Convocar un total de 116 beques de col·laboració distribuïdes en tres modalitats tal i com s’indica tot seguit:

Beques per a amics@grans:

- Modalitat A: per a amics@grans que realitzen un total de 2 sessions de reforç setmanal en un institut dels
que participen al programa (fins a 88 beques).

Beques per a coordinadors/es d’amics@grans:

- Modalitat B: per a coordinadors/es que realitzen les tasques de coordinació del reforç setmanal en un institut
dels que participen al programa (fins a 22 beques).

Beques per a coordinadors/es de zona:

- Modalitat C: per a coordinadors de zona que realitzen les tasques de coordinació de les persones que
participen en un grup de centres (fins a 6 beques).

Article 5
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L’import anual màxim corresponent a les beques és el següent:

Modalitat A: 100.760 €

Modalitat B: 36.300 €

Modalitat C és: 25.300 €

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa competent, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb el que preveu l’article 46.1 de la llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix es pot interposar potestativament un recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu,
davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que les
persones interessades considerin convenient per a la defensa del seus interessos.

Barcelona, 18 de juliol de 2013

Manel Blasco i Legaz

Gerent

Annex 1

Bases per a la regulació de l’atorgament de beques de col·laboració adreçades a amics@grans, modalitat A

1. Objecte i finalitat

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament de beques de col·laboració adreçades a
amics@grans per realitzar tasques d’acompanyament educatiu i reforç escolar amb un segment de l’alumnat
que es troba en dificultats socioeducatives en el pas de primària a secundària, escolaritzat en els centres
educatius als quals se’ls ha atorgat aquest programa.

2. Requisits de participació

2.1 Tenir entre 17 i 26 anys.

2.2 Ser estudiant universitari o d’ensenyaments postobligatoris.

3. Durada i lloc de realització

3.1 El període de la col·laboració s’iniciarà el dia 7 d’octubre de 2013 i finalitzarà el dia 13 de juny de 2014.

3.2 El lloc de realització de les tasques objecte de la beca de col·laboració serà el centre o centres assignats a
cada amic@gran dels que participen al programa.

3.3 Cada centre estableix l’horari del reforç garantint dues sessions setmanals d’una hora i mitja per a cada
grup en horari de tarda.

4. Model de sol·licitud
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El model de sol·licitud per participar en la present convocatòria es troba a disposició de les persones
interessades al web del Consorci www.edubcn.cat. S’haurà d’omplir telemàticament i imprimir-la per presentar-
la al registre.

5. Termini i lloc de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds impreses, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, s’hauran de
presentar entre el 2 i el 13 de setembre de 2013 (ambdós inclosos). El lloc de presentació és la oficina
d’atenció (registre), del Consorci d’Educació de Barcelona (plaça Urquinaona, 6, planta baixa) de dilluns a
dijous de 9 a 17 h. durant el curs escolar i de 9 a 14 h. els divendres.

6. Documentació

Cal presentar l’imprès de sol·licitud i la documentació annexa que es detalla a continuació:

- fotocòpia del DNI o NIE.

- imprès de matrícula d’estudis universitaris o postobligatoris corresponent al curs 2013-2014. Cas de no
disposar encara del document de matrícula s’haurà de presentar una certificació de pre-matrícula emesa pel
centre corresponent o una declaració jurada.

- documents acreditatius dels mèrits al·legats.

- carta de motivació on s’exposin els motius pels quals s’opta a la beca de col·laboració.

Si la persona sol·licitant va tenir atorgada durant el curs 2012-2013 una beca de col·laboració com a amiga
gran només cal que presenti la sol·licitud, l’imprès de matrícula, i els documents acreditatius de nous mèrits.

La comissió de selecció podrà requerir a les persones participants els aclariments documentals que consideri
oportuns i/o entrevista personal.

En la sol·licitud cal especificar la modalitat de beca que se sol·licita i indicar el centre o centres educatius i la
localitat on s’ha cursat l’últim curs d’educació secundària. Cal indicar, a títol orientatiu, els cinc centres de
preferència del llistat dels centres que han participat en el programa Èxit 1 en els anys anteriors.

7. Criteris de selecció

Els criteris de selecció s’ajustaran al barem de mèrits següent, essent la puntuació màxima de 10 punts:

- Experiència en tasques de reforç escolar: màxim 5 punts (aquestes puntuacions són excloents).

a) com a mínim durant un curs com amic o amiga gran en un dels centres que han participat en el programa
Èxit 1, acreditada amb informe valoratiu del/la coordinador/a de zona del programa Èxit 1: entre 3 i 5 punts en
funció de l’informe. Si l’informe fos negatiu ja no es tindrà opció a obtenir beca de cap modalitat.

b) persones que han participat en el programa Èxit 1 com a amigues de la lectura de la Facultat de Pedagogia
de la Universitat de Barcelona, o que han realitzat un practicum d’estudis universitaris al Consorci d’Educació
de Barcelona en el marc del programa Èxit 1: 2,5 punts.

c) en període inferior al comprés en un curs escolar com amic o amiga gran en algun dels centres que
participen en el programa Èxit 1: 2 punts.

d) a qualsevol altre centre educatiu, acreditant-ho mitjançant certificació de l’entitat organitzadora: 1 punt.

- Mèrits: màxim 5 punts.

a) haver estat alumne/a d’un dels centres que participen o han participat en el programa Èxit 1 (relacionats en
el llistat de l’Annex 4), acreditant-ho mitjançant llibre d’escolaritat: 1 punt.

b) participació en activitats associatives o voluntariat: 1 punt.

c) formació complementària en idiomes, informàtica, lleure, art, música i teatre: 1,5 punts.

d) estar cursant estudis relacionats amb les ciències de l’educació: 1,5 punts.
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L’ordre d’accés a les modalitats i centres sol·licitats en preferència s’establirà a partir de la puntuació
obtinguda amb un mínim de 2 punts i de les necessitats dels centres.

8. Procediment de concessió i tramitació

8.1. El procediment de concessió d’aquestes beques de col·laboració es tramita en règim de concurrència
competitiva.

8.2. 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 les escoles que participen en el programa designat per la directora de Centres del
Consorci.

- un/a representant de l’Àrea d’Educació Infantil i Primària.

- un/a representant de l’equip tècnic del programa ÈXIT designat per el cap de l’Àrea d’Educació Secundària.

9. Resolució

9.1. A la vista de la proposta de la comissió de selecció es publicarà, el dia 27 de setembre de 2013 al web del
Consorci d’Educació de Barcelona (www.edubcn.cat), la llista provisional d’assignació de beques.

9.2. El gerent del Consorci d’Educació de Barcelona emetrà una resolució d’adjudicació de les beques de
col·laboració relacionant els centres assignats, que es farà pública el dia 11 d’octubre de 2013.

9.3. 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.

10. Acceptació de la 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 (base 11) i les
responsabilitats tributàries que se’n derivin (base 12), 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. En cas de ser menors
d’edat hauran d’acompanyar el document d’acceptació de la mare, pare o tutor/a legal.

11. Drets i obligacions de les persones adjudicatàries

11.1. Les persones adjudicatàries hauran de dur a terme el reforç escolar establert d’acord amb les directrius
tècniques del coordinador/a 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.

Les funcions a desenvolupar pels amics i amigues grans són les següents:

a) Ajudar a l’alumnat a fer deures, fomentar actituds, hàbits de treball i 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 la
seva evolució.

e) Realitzar els informes de seguiment de l’alumnat i assistir a les reunions de seguiment de l’alumnat amb el
professorat.

f) Participar a les sessions de formació organitzades pel programa.
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g) Participar a les reunions de coordinació d’equip d’amics i amigues grans.

h) Organitzar materials didàctics.

11.2. Les persones adjudicatàries hauran d’assistir a les sessions de formació, de seguiment i coordinació que
contempla el programa, amb un total de 15 hores de dedicació (fora de l’horari de reforç) que quedaran
certificades.

11.3. 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.

11.4. 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.

11.5. 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.

11.6. Les persones adjudicatàries podran ser requerides per acompanyar als nens i nenes des de les escoles a
l’institut on tingui lloc el reforç escolar.

12. Pagament

L’import de la beca es farà efectiu en tres terminis, a finals de desembre de 2013, a finals de març de 2014 i a
finals de juny de 2014, amb la retenció fiscal legalment establerta, i atenent a les responsabilitats tributàries
que corresponguin. El pagament es farà mitjançant transferència bancària.

13. Revocació i renúncia

13.1. Les beques del programa Èxit 1 representen un pacte que implica la prestació d’unes obligacions.
L’incompliment d’aquestes obligacions té una incidència directa sobre els infants que assisteixen al programa
Èxit 1.

Per aquest motiu:

La no assistència injustificada al centre de referència i d’incompliment de les tasques objecte de la beca de
col·laboració durant quatre sessions continues i/o discontinues en total comporta la seva renuncia voluntària o
revocació per a la qual cosa es requereix un informe del/a coordinador/a de zona. En aquest cas el gerent del
Consorci emetrà la resolució corresponent.

S’entén com causa justificada d’absència, causes com la malaltia o un examen esporàdic i sempre que es
presenti justificant.

Qualsevol altre cas com viatges, canvis d’horari dels estudis o de feina, pràctiques, etc són motiu
d’incompatibilitat amb la beca.

En cas d’absència, s’ha de comunicar amb la màxima antelació possible al coordinador/a i coordinador/a de
zona.

Si l’absència és puntual caldrà compensar-la o recuperar-la d’alguna forma consensuada amb el coordinador/a
i coordinador/a de zona.

El compliment de tot l’horari del programa Èxit 1 és fonamental per a garantir la bona marxa del programa i
per assegurar l’atenció dels nois i les noies participants, per tant l’incompliment acumulat de l’horari també és
motiu de revocació.

13.2. Si la persona adjudicatària vol renunciar a la beca de col·laboració ho farà mitjançant una petició per
escrit al Consorci d’Educació de Barcelona, i en aquest cas, es podrà adjudicar la beca a la persona aspirant
suplent en la llista d’espera d’acord amb la base 9.3.

 

14. Justificació

Les persones adjudicatàries de les beques de col·laboració hauran de presentar la documentació de seguiment
del l’alumnat amb el que s’ha fet el reforç, abans del dia 13 juny de 2014.
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Annex 2

Bases per a la regulació de l’atorgament de beques de col·laboració adreçades a coordinadors/es
d’amics@grans, modalitat B

 

1. Objecte i finalitat

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament de beques de col·laboració adreçades a
coordinadors/es d’amics@grans per realitzar tasques de coordinació del reforç escolar amb un segment de
l’alumnat que es troba en dificultats socioeducatives en el pas de primària a secundària, escolaritzat en els
centres educatius als quals se’ls ha atorgat aquest programa.

2. Requisits de participació

2.1. Tenir entre 20 i 30 anys.

2.2. Ser o haver estat estudiant universitari o d’ensenyaments postobligatoris.

3. Durada i lloc de realització

3.1. El període de la col·laboració s’iniciarà el dia 7 d’octubre 2013 i finalitzarà el dia 13 de juny de 2014.

3.2. El lloc de realització de les tasques objecte de cada beca de col·laboració serà el centre o centres assignats
a cada coordinador/a d’amics@gran dels que participen al programa.

3.3. Cada centre estableix l’horari del reforç garantint dues sessions setmanals de dues hores per a cada grup
en horari de tarda.

4. Model de sol·licitud

El model de sol·licitud per participar en la present convocatòria es troba a disposició de les persones
interessades al web del Consorci www.edubcn.cat. S’haurà d’omplir telemàticament i imprimir-la per presentar-
la al registre.

5. Termini i lloc de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds impreses, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, s’hauran de
presentar entre el 2 i el 13 de setembre de 2013 (ambdós inclosos). El lloc de presentació és la oficina
d’atenció (registre), del Consorci d’Educació de Barcelona (plaça Urquinaona, 6, planta baixa) de dilluns a
dijous de 9 a 17 h. i de 9 a 14 h. els divendres durant el curs escolar.

6. Documentació

Cal presentar l’imprès de sol·licitud i la documentació annexa que es detalla a continuació:

- fotocòpia del DNI o NIE.

- imprès de matrícula d’estudis universitaris o postobligatoris corresponent al curs 2013-2014. Cas de no
disposar encara del document de matrícula s’haurà de presentar una certificació de pre-matrícula emesa pel
centre corresponent o una declaració jurada.

- documents acreditatius dels mèrits al·legats.

- carta de motivació on s’exposin els motius pels quals s’opta a la beca de col·laboració.
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Si la persona sol·licitant va tenir atorgada durant el curs 2012-2013 una beca de col·laboració com a amiga
gran i/o coordinador/a només cal que presenti la sol·licitud, l’imprès de matrícula i els documents acreditatius
de nous mèrits.

La comissió de selecció podrà requerir a les persones participants, els aclariments documentals que consideri
oportuns i/o entrevista personal.

En la sol·licitud cal especificar la modalitat de beca que se sol·licita i indicar el centre o centres educatius i la
localitat on s’ha cursat l’últim curs d’educació secundària. Cal indicar, a títol orientatiu, els cinc centres de
preferència.

7. Criteris de selecció

Els criteris de selecció s’ajustaran al barem de mèrits següent, essent la puntuació màxima de 10 punts:

- Experiència en tasques de coordinació de reforç escolar, màxim 5 punts (aquestes puntuacions són
excloents).

a) haver realitzat tasques de coordinació de reforç escolar com a mínim 1 any en un dels centres educatius
que han participat al programa Èxit 1 (relacionats en l’Annex 4), acreditada amb informe valoratiu del/la
coordinador/a de zona del programa Èxit 1: entre 4 i 5 punts en funció de l’informe. Si l’informe fos negatiu ja
no es tindrà opció a obtenir beca de cap modalitat.

b) haver fet d’amic o amiga gran en un dels centres educatius participants en el programa Èxit 1, com a mínim
un any, acreditant-ho amb informe valoratiu del tècnic responsable del programa: entre 3 i 4 punts. Si
l’informe fos negatiu ja no es tindrà opció a obtenir beca de cap modalitat

c) haver realitzat tasques d’organització de reforç escolar en altres centres educatius, acreditat mitjançant
certificació de l’entitat organitzadora: 2 punts.

- Mèrits, màxim 5 punts:

a) formació en ciències de l’educació: 2 punts.

b) formació complementària en idiomes, informàtica, lleure, art, música i teatre: 1,5 punts.

c) participació en activitats associatives o voluntariat: 1,5 punts.

L’ordre d’accés a les modalitats i centres sol·licitats en preferència s’establirà a partir de la puntuació
obtinguda amb un mínim de 3 punts, i les necessitats dels centres.

8. Procediment de concessió i tramitació

8.1. El procediment de concessió d’aquestes beques de col·laboració es tramita en règim de concurrència
competitiva.

8.2. 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 relacionat a l’annex 4 designat per la directora de Centres del Consorci.

- un/a representant de les escoles que participen en el programa designat per la directora de Centres del
Consorci.

- un/a representant de l’Àrea d’Educació Infantil i Primària.

- un/a representant de l’equip tècnic del programa ÈXIT designat per el cap de l’Àrea d’Educació Secundària.

9. Resolució

9.1. A la vista de la proposta de la comissió de selecció es publicarà, el dia 27 de setembre de 2013 al web del
Consorci d’Educació de Barcelona (www.edubcn.cat), la llista provisional d’assignació de beques.
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9.2. El gerent del Consorci d’Educació de Barcelona dictarà una resolució d’adjudicació de les beques de
col·laboració que es farà pública el dia 11 d’octubre de 2013.

9.3 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.

10. Acceptació de la 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 (base 11) i les
responsabilitats tributàries que se’n derivin (base 12), 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.

11. Drets i obligacions de les persones adjudicatàries

11.1 Les persones adjudicatàries hauran de dur a terme la coordinació del reforç escolar establert d’acord amb
les directrius tècniques del/la 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.

- Les funcions a desenvolupar pels coordinadors/es són les següents:

a) Coordinar l’actuació dels/les amic@grans d’un mateix centre i planificar la distribució dels mateixos tenint en
compte el seu perfil formatiu.

b) Actuar com interlocutor/a entre els amics@grans, els tutors/es, l’equip directiu del centre i l’equip tècnic del
programa .

c) Fer el seguiment i avaluació del funcionament del reforç conjuntament amb el/la coordinador/a de zona.

d) Vetllar per a que es complimentin les fitxes i llistats previstos per al bon funcionament del programa i
trametre-les al/a la coordinador/a de zona.

e) Donar suport i col·laboració als/les amics@grans en totes aquelles tasques que comporta el reforç escolar.

f) Assistir a les reunions de professorat pel seguiment dels resultats de l’alumnat.

g) Participar a les jornades de formació que es realitzaran a inici i mitjans de curs organitzades pel programa.

h) Convocar les reunions de seguiment i coordinació de l’equip d’amics@grans.

i) Seleccionar el material de reforç.

11.2 Les persones adjudicatàries hauran d’assistir a les sessions de formació, de seguiment i coordinació que
contempla el programa, amb un total de 15 hores de dedicació (fora de l’horari de reforç) que quedaran
certificades.

11.3 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.

11.4 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.

11.5 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.

12. Pagament

L’import de la beca es farà efectiu en tres terminis, a finals de desembre de 2013, a finals de març de 2014 i a
finals de juny de 2014, amb la retenció fiscal legalment establerta, i atenent a les responsabilitats tributàries
que corresponguin. El pagament es farà mitjançant transferència bancària.

13. Revocació i renúncia
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13.1. Les beques del programa Èxit 1 representen un pacte que implica la prestació d’unes obligacions.
L’incompliment d’aquestes obligacions té una incidència directa sobre els infants que assisteixen al programa
Èxit.

Per aquest motiu:

La no assistència injustificada al centre de referència i d’incompliment de les tasques objecte de la beca de
col·laboració durant quatre sessions continues i/o discontinues en total comporta la seva renuncia voluntària o
revocació per a la qual cosa es requereix un informe del/a coordinador/a de zona. En aquest cas el gerent del
Consorci emetrà la resolució corresponent.

S’entén com causa justificada d’absència, causes com la malaltia o un examen esporàdic i sempre que es
presenti justificant.

Qualsevol altre cas com viatges, canvis d’horari dels estudis o de feina, pràctiques, etc són motiu
d’incompatibilitat amb la beca.

En cas d’absència, s’ha de comunicar amb la màxima antelació possible al coordinador/a de zona.

Si l’absència és puntual caldrà compensar-la o recuperar-la d’alguna forma consensuada amb el/la
coordinador/a de zona.

El compliment de tot l’horari del programa Èxit 1 és fonamental per a garantir la bona marxa del programa i
per assegurar l’atenció dels nois i les noies participants, per tant, l’incompliment acumulat de l’horari també és
motiu de revocació.

13.2. Si la persona adjudicatària vol renunciar a la beca de col·laboració ho farà mitjançant una petició per
escrit al Consorci d’Educació de Barcelona, i en aquest cas, es podrà adjudicar la beca a la persona aspirant
suplent en la llista d’espera d’acord amb la base 9.3.

14. Justificació

Les persones adjudicatàries de les beques de col·laboració hauran de presentar la documentació de seguiment
del l’alumnat i dels/les amics@grans que han realitzat el reforç, abans del dia abans del dia 13 juny de 2014.

Annex 3

Bases per a la regulació de l’atorgament de beques de col·laboració adreçades a coordinadors/es de zona,
modalitat C

1. Objecte i finalitat

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament de beques de col·laboració adreçades a
coordinadors/es de zona per realitzar tasques de seguiment i coordinació dels coordinadors/es d’amics@grans
dels centres, participant estretament amb l’equip tècnic del programa, com a figura intermèdia entre el/la
coordinador/a d’amics@grans i el/la tècnic/a responsable de l’Èxit 1, fent de suport en les tasques d’aquest/a
últim/a, coordinant varis centres normalment concentrats en una mateixa zona.

2. Requisits de participació

2.1 Ser o haver estat estudiant universitari o d’ensenyaments postobligatoris.

2.3 Haver estat coordinador/a d’amics@grans del programa Èxit 1.

3. Durada i lloc de realització

3.1 El període de la col·laboració s’iniciarà el dia 7 d’octubre de 2013 i finalitzarà el dia 13 de juny de 2014.
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3.2 El lloc de realització de les tasques objecte de la beca de col·laboració serà el centre o centres, d’una o
vàries zones, assignats a cada coordinador/a de zona dels que participen al programa i que es relacionen a
l’annex 4.

4. Model de sol·licitud

El model de sol·licitud per participar en la present convocatòria es troba a disposició de les persones
interessades al web del Consorci www.edubcn.cat. S’haurà d’omplir telemàticament i imprimir-la per presentar-
la al registre.

5. Termini i lloc de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds impreses, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, s’hauran de
presentar entre el 2 i el 13 de setembre de 2013 (ambdós inclosos). El lloc de presentació és la oficina
d’atenció (registre), del Consorci d’Educació de Barcelona (plaça Urquinaona, 6, planta baixa) de dilluns a
dijous de 9 a 17 h. i de 9 a 14 h. els divendres durant el curs escolar.

6. Documentació

Cal presentar l’imprès de sol·licitud i la documentació annexa que es detalla a continuació:

- fotocòpia del DNI o NIE

- justificació d’estudis universitaris o postobligatoris realitzats.

- documents acreditatius dels mèrits al·legats.

Si la persona sol·licitant va tenir atorgada durant el curs 2012-2013 una beca de col·laboració com a
coordinador/a d’amics@grans o coordinador/a de zona del programa, només cal que presenti la sol·licitud,
l’imprès de matrícula, documents acreditatius de nous mèrits.

La comissió de selecció podrà requerir a les persones participants, els aclariments documentals que consideri
oportuns.

En la sol·licitud cal especificar la modalitat de beca que se sol·licita.

7. Criteris de selecció

Els criteris de selecció s’ajustaran al barem de mèrits següent, essent la puntuació màxima de 10 punts:

- Experiència en tasques de coordinador/a de zona, màxim 5 punts (aquestes puntuacions són excloents).

a) haver realitzat tasques de coordinador/a de zona del programa Èxit 1 com a mínim 1 any en un dels centres
educatius que han participat del programa Èxit 1, amb informe valoratiu del tècnic/a responsable del programa
Èxit 1: 5 punts. Si l’informe fos negatiu ja no es tindrà opció a obtenir beca de cap modalitat.

b) haver realitzat tasques de coordinació de reforç escolar del programa Èxit 1 com a mínim 1 any en un dels
centres educatius que han participat del programa Èxit 1, acreditada amb informe valoratiu del tècnic/a
responsable del programa Èxit 1: 3 punts. Si l’informe fos negatiu ja no es tindrà opció a obtenir beca de cap
modalitat.

- Mèrits, màxim 5 punts:

a) titulació acadèmica (llicenciatura, grau): 2 punts.

b) formació en psicologia i/o ciències de l’educació: 1,5 punts .

c) formació complementaria en idiomes, informàtica, lleure, art, música i teatre: 1 punts.

d) participació en activitats associatives o voluntariat: 0,5 punts.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6427 - 29.7.201311/15 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-13203070-2013

http://www.edubcn.cat/


L’ordre d’accés a les modalitats i centres sol·licitats en preferència s’establirà a partir de la puntuació
obtinguda i les necessitats dels centres.

8. Procediment de concessió i tramitació

8.1 El procediment de concessió d’aquestes beques de col·laboració es tramita en règim de concurrència
competitiva.

8.2 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 relacionat a l’annex 4 designat per la directora de Centres del Consorci.

- un/a representant de les escoles que participen en el programa designat per la directora de Centres del
Consorci.

- un/a representant de l’Àrea d’Educació Infantil i Primària.

- un/a representant de l’equip tècnic del programa ÈXIT designat per el cap de l’Àrea d’Educació Secundària.

9. Resolució

9.1 A la vista de la proposta de la comissió de selecció es publicarà, el dia 27 de setembre de 2013 al web del
Consorci d’Educació de Barcelona (www.edubcn.cat), una llista provisional d’assignació de beques.

9.2.El gerent del Consorci d’Educació de Barcelona emetrà una resolució d’adjudicació de les beques de
col·laboració que es farà pública el dia 11 d’octubre de 2013.

9.3 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.

10. Acceptació de la 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 (base 11) i les
responsabilitats tributàries que se’n derivin (base 12), 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.

11. Drets i obligacions de les persones adjudicatàries

11.1. Les funcions a desenvolupar pels coordinadors/es de zona són les següents:

a) Fer el seguiment i coordinació dels coordinadors/es d’amics@grans dels centres.

b) Participar estretament amb l’equip tècnic del programa, fent de suport en les tasques del/la tècnic/a
responsable de l’Èxit 1.

c) Coordinar varis centres, normalment concentrats en una mateixa zona.

d) Fer d’interlocutors entre tots els agents que formen part del programa Èxit 1 en cada zona: alumnat, centre
(equip directiu, tutors/es, professors/es i mestres, conserges, personal de la neteja), potenciant la seva
implicació en el programa.

e) Donar suport en la resolució de conflictes, amb comunicació amb l’equip Èxit 1.

f) Seleccionar i sistematitzar el material de reforç per ajudar als amics@grans i coordinadors/es.

g) Fer el seguiment i avaluació del funcionament del reforç conjuntament amb l’equip responsable del
programa.

h) Participar en la organització i realització de les Jornades de formació dels amics@grans i coordinadors/es.
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i) Donar suport a la col·laboració dels amics@de la lectura, al Pla d’Impuls a la lectura i a l’Associació Rella.

j) Controlar assistència amic@sgrans

11.2. Les persones adjudicatàries hauran de participar en la organització de les Jornades de formació assistir a
les sessions de formació, de seguiment i coordinació que contempla el programa, amb un total de 15 hores de
dedicació (fora de l’horari de reforç) que quedaran certificades.

11.3. 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.

11.4. 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.

11.5 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.

12. Pagament

L’import de la beca es farà efectiu en tres terminis, a finals de desembre de 2013, a finals de març de 2014 i a
finals de juny de 2014, amb la retenció fiscal legalment establerta, i atenent a les responsabilitats tributàries
que corresponguin. El pagament es farà mitjançant transferència bancària.

13. Revocació i renúncia

13.1 Les beques de l’Èxit representen un pacte que implica la prestació d’unes obligacions. L’incompliment
d’aquestes obligacions té una incidència directa sobre els infants que assisteixen al programa Èxit 1.

Per aquest motiu:

La no assistència injustificada al centre de referència i d’incompliment de les tasques objecte de la beca de
col·laboració durant quatre sessions continues i/o discontinues en total comporta la seva renuncia voluntària o
revocació per a la qual cosa es requereix un informe del tècnic responsable del programa Èxit 1. En aquest cas
el gerent del Consorci emetrà la resolució corresponent.

S’entén com causa justificada d’absència, causes com la malaltia o un examen esporàdic i sempre que es
presenti justificant.

Qualsevol altre cas com viatges, canvis d’horari dels estudis o de feina, pràctiques, etc són motiu
d’incompatibilitat amb la beca.

En cas d’absència, s’ha de comunicar amb la màxima antelació possible al tècnic responsable del programa Èxit
1.

Si l’absència és puntual caldrà compensar-la o recuperar-la d’alguna forma consensuada amb el tècnic
responsable del programa Èxit 1.

El compliment de tot l’horari de l’èxit és fonamental per a garantir la bona marxa del programa i per assegurar
l’atenció dels nois i les noies participants, per tant l’incompliment acumulat de l’horari també és motiu de
revocació.

13. 2. Si la persona adjudicatària vol renunciar a la beca de col·laboració ho farà mitjançant una petició per
escrit al Consorci d’educació de Barcelona, el qual podrà adjudicar la beca a la persona aspirant suplent en la
llista d’espera d’acord amb la base 9.3.

14. Justificació

Les persones adjudicatàries de les beques de col·laboració hauran de presentar la documentació de seguiment
dels coordinadors/es i alumnat dels centres de la seva zona amb els que s’ha fet el reforç, abans del dia 13 de
juny de 2014.
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Annex 4

Relació d’instituts que han participat en el programa Èxit 1 2012-2013

Districte de Ciutat Vella

- Institut Milà i Fontanals

- Institut Pau Claris

- Institut Verdaguer

- Institut J Salvat Papasseit

- Institut Miquel Tarradell

 

Districte Sant Andreu

- SES Josep Comas i Solà

- Institut Dr. Puigvert

Districte Sants Montjuïc

- Institut Joan Coromines

- Institut Consell de Cent

- Institut Lluís Domènech i Montaner

- Institut Montjuïc

- Institut Bosc de Montjuïc

- Institut Lluís Vives

- Institut Emperador Carles

 

 Districte l’Eixample

- Institut Poeta Maragall

- Institut Ernest Lluch

- Institut Fort Pius

 

Districte de Gràcia

- Institut La Sedeta

- Institut Secretari Coloma

- Institut Vila de Gràcia

 

Districte Les Corts

- Institut Les Corts

 Districte Horta Guinardó

- Institut Joan Brossa

- Institut Josep Pla

- Institut Príncep de Girona

- Institut Francisco de Goya

- Institut Anna Gironella Mundet

- Institut Ferran Tallada

- Institut Vall d’ Hebron

Districte Sant Martín

- Institut Barri Besòs

- Institut Bernat Metge

- Institut Moisès Broggi

- Institut Joan d’Àustria

- Institut Rambla Prim

- Institut Juan Manuel Zafra

- Institut Salvador Espriu

- Institut Front Marítim

 

Districte Nou Barris

- Institut Barcelona Congrés

Districte Sarrià – Sant Gervasi

- Institut Serrat i Bonastre

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6427 - 29.7.201314/15 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-13203070-2013



- Institut Francesc Flos i Calcat

- Institut Galileo Galilei

- Institut La Guineueta

- Institut-Escola Roquetes

- Institut Pablo Ruiz Picasso

- Institut Roger de Flor

- Institut Sant Andreu

- Institut Valldemossa

- Institut Menéndez y Pelayo

- Institut Montserrat

(13.203.070)
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