Convocatòria d’ajuts a mesures que promoguin la qualitat i la
innovació en el sistema de formació professional
10a edició
Curs 2020-2021

Fundació BCN Formació Professional
Participar en el desenvolupament socioeconòmic del
territori, a partir del foment de la relació entre la formació
professional i l’entorn productiu de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, potenciant una formació professional
adequada i compatible amb les necessitats del sistema
productiu i facilitant la transició al món del treball i la
plena integració del jovent, mitjançant la realització i

1. OBJECTIUS DE LA CONVOCATÒRIA

Donar suport, a través d’ajuts econòmics, als centres que impulsin
projectes educatius de caire innovador que afavoreixin la qualitat i
la innovació en l’FP.
Objectius especí cs:

 Potenciar iniciatives que posen en valor l’experimentació, el
foment

gestió de projectes i l’execució d’accions especí ques

Àrea Metropolitana de Barcelona
Promoure i col·laborar en serveis i programes de suport a
les joves que cursen FP, que són la base de la innovació,
d’una economia industrial i competitiva. Al mateix temps,
vetlla per promocionar la millora de les estratègies
d’ocupació i inserció, com un element clau de reducció de
les desigualtats i reactivació econòmica del territori.
Diputació de Barcelona

les

competències

clau

i

professionals,

l'aprenentatge basat en reptes, el treball en equip i en
col·laboració amb altres agents i/o centres educatius, el treball
i l’aprenentatge per projectes, l’orientació educativa i
professional, la millora de l’èxit educatiu i el foment de la

adreçades a les empreses i centres de formació.

la formació professional de les persones i en especial als i

de





inserció laboral, entre altres elements clau.
Centrar la innovació en l’alumnat com a protagonista
fonamental del procés d’ensenyament-aprenentatge.
Fer a orar les potencialitats de l’alumnat contribuint a la millora
de la seva ocupabilitat i les seves competències personals.
Posicionar el centre com a espai per al desenvolupament
integral, centre de vida professional, d'investigació i recerca, i
d'aprenentatge signi catiu.

Donar suport a les polítiques que desenvolupen els
municipis de la demarcació de Barcelona, per a l’impuls de
la formació professional principalment en els següents
àmbits: la universalització de l’accés i la continuïtat
formativa; la promoció de l’educació al llarg i ample de la
vida; la promoció d’accions d’orientació educativa que
afavoreixin la tria de la formació professional com una
primera opció en la de nició del propi itinerari educatiu; i,
l’impuls de la formació professional com a una opció
d’excel·lència en el marc de les estratègies locals contra
l’abandonament formatiu prematur dels joves.
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2. SOL·LICITANTS I ÀMBIT D'APLICACIÓ

 Tots els cicles formatius dels centres de Formació Professional (inclosos




també els artístics i esportius ) de la demarcació de Barcelona.
Qualsevol cicle formatiu de grau mitjà i/o grau superior.
Cada centre podrà presentar un màxim de 2 projectes.
Els projectes hauran de ser executats en el curs acadèmic 2020-2021 i
poden ser de nova implementació aquest curs o que ja s’estiguin
desenvolupant en els darrers cursos.

3. CRITERIS DE VALORACIÓ

Descripció precisa del

Resultats esperats.

projecte, dels seus
objectius i de l’impacte
de la innovació

Impacte previst del
projecte segons els seus
objectius

2,5 punts

3 punts

Nombre d’alumnat que
participa en el projecte i
rol assignat
2,5 punts

Col·laboració i relació
amb els diferents agents
implicats
2 punts

La puntuació màxima que es podrà obtenir serà de 10 punts i no es tindran en
consideració els projectes que no arribin com a mínim a una puntuació de 7 punts

4. COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Hi ha tres comissions de valoració segons el territori al
qual pertanyi el centre educatiu, formades per:




Fundació BCN Formació Professional, Consorci
d’Educació de Barcelona i Institut Municipal d’Educació
de Barcelona, en el cas de Barcelona ciutat.
Fundació BCN Formació Professional, Departament
d’Ensenyament i Àrea Metropolitana de Barcelona, en
el cas de l’àrea metropolitana.

 Fundació

BCN Formació Professional, Departament
d’Educació i Diputació de Barcelona, en el cas de la
demarcació de Barcelona.

5. PRESSUPOST

Es destinen tres partides pressupostàries, independents
una de l’altra, per donar suport a:

 Centres d’FP de Barcelona ciutat.
 Centres d’FP dels municipis de l’Àrea Metropolitana de


Barcelona, excepte els de Barcelona ciutat.
Centres d’FP de la demarcació de Barcelona, no
pertanyents a l’AMB.

L’import màxim que es podrà concedir per projecte i centre
és de 2.000€.
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5. RESOLUCIÓ, PAGAMENT DE L'AJUT I JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA

 Els bene ciaris d’aquesta convocatòria rebran un document de Resolució i



un Conveni de col·laboració on s’especi caran els drets i deures que caldrà
acceptar per tal de rebre l’ajut econòmic.
El pagament de l’ajut econòmic serà en posterioritat al desenvolupament
del projecte, fet que implica una despesa prèvia del centre.
L’ajut econòmic només es podrà destinar a l’aplicació del projecte
d’innovació del curs 2020-2021 i s’haurà de justi car com a màxim el dia
15 d’octubre de 2021.

6. CONSIDERACIONS

 La Comissió d’avaluació podrà tenir en consideració la distribució territorial



a l’hora de resoldre aquesta convocatòria per tal d’oferir més igualtat
d’oportunitats a tots els centres.
L’ajut econòmic que preveu aquesta convocatòria podrà anar adreçat a tots
aquells recursos que siguin necessaris per a desenvolupar el projecte
d’innovació, excepte despeses de transport i de recursos humans propis del
centre.
No es concedirà ajut a dos projectes d’un mateix centre.

7. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I TERMINIS

Els centres interessats en participar d’aquest projecte,
hauran d’enviar:
Aquesta convocatòria entra en vigor el dia
17 de novembre de 2020 i es podran
presentar sol·licituds d’ajuts ns el dia 17 de
desembre de 2020.
Carta de sol·licitud + Formulari
En aquest

ENLLAÇ

La Resolució de la convocatòria tindrà lloc
durant la primera quinzena del mes de
febrer de 2021.

8. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS PROJECTES

El centre bene ciari es compromet un cop rebut l’ajut i
nalitzat el projecte al que es destina aquest, a seguir els
paràmetres de valoració del projecte que la Fundació BCN
Formació Professional li sol·liciti, per tal d’avaluar l’experiència
i la seva adequació en el cicle i el mòdul corresponent.

* Degut a la situació actual de Covid-19, les visites
de seguiment als centres d'FP per part de la
Fundació BCN FP, es veuran afectades i depenent
de la situació, es faran virtualment o no es faran.
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9. DIFUSIÓ DE L'EXPERIÈNCIA

En cas que la Fundació BCN Formació Professional, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i la Diputació de Barcelona ho considerin oportú, podran publicar
l’experiència o fer-ne difusió a través dels canals que considerin convenients,
segons els termes establerts en el conveni entre la Fundació BCN Formació
Professional i el bene ciari.

10. ENLLAÇOS DEL PROGRAMA

 Fundació BCN Formació Professional> Pla Mesures Innovació a l'FP
 Àrea Metropolitana de Barcelona> Formació Professional
 Diputació de Barcelona> Educació

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:
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