
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

ORDRE ENS/55/2013, de 3 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la selecció de projectes
de centres educatius públics d'educació primària per a la realització d'activitats extraescolars o
complementàries dins d'un Pla integrat de llengües estrangeres (PILE), i s’obre la convocatòria pública per
a l’any 2013.

El Departament d’Ensenyament té com a objectiu l’èxit escolar de tots els alumnes i estableix entre els seus
objectius prioritaris la millora en el domini i l’aprenentatge de les llengües estrangeres, ja que són un requisit
imprescindible per a l’accés al món laboral i perquè milloren les estratègies de l’alumnat per a l’aprenentatge al
llarg de la vida.

L’ensenyament de les llengües és també una prioritat de la Unió Europea pel seu impacte en el
desenvolupament de les competències transversals d’escoltar, llegir, conversar, parlar i escriure, d’acord amb
el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües. El
tractament integrat de les llengües en els centres educatius, en el marc d’un projecte lingüístic plurilingüe, pot
ajudar a la millora de la formació de la ciutadania europea pel seu paper facilitador de la mobilitat
internacional. El domini de les llengües pot ampliar les possibilitats d’aprendre a aprendre i també les habilitats
d’autonomia personal. La millora que se’n deriva en les competències de comunicació, interculturalitat i
convivència és essencial en un món plural.

En el marc de les accions vers el plurilingüisme eficient, el Departament d’Ensenyament vol afavorir el
desenvolupament integral de projectes plurilingües de qualitat en els centres educatius que promoguin accions
interdisciplinàries i transversals per ampliar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres en
situació de comunicació activa. En especial, es vol afavorir la realització d'activitats extraescolars i/o
complementàries que facilitin l'ús de les llengües en contextos reals i significatius i que, alhora, incentivin una
millora en l'ensenyament-aprenentatge d'aquestes llengües.

En aquest sentit, el Departament d’Ensenyament convoca la selecció de centres que vulguin realitzar activitats
extraescolars i/o complementàries durant l'any 2013, integrant-les en un Pla integrat de llengües estrangeres
amb projectes que incideixen favorablement en el tractament integral de les llengües durant els dos cursos
escolars següents. Els projectes han de tenir per objecte impulsar la participació de l'alumnat més desafavorit
en les accions extraescolars i/o complementàries en llengua estrangera i volen desenvolupar un Pla integrat de
llengües estrangeres en el centre. La finalitat educativa és consolidar el projecte plurilingüe del centre per
desenvolupar les competències audiovisuals i multimèdia, i d’emprenedoria per a l’aprenentatge al llarg de la
vida i per al creixement personal.

Per això, en el marc del Programa de Cooperació Territorial, Millora de l'aprenentatge de llengües estrangeres
2013, amb el finançament del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i, si escau, del Fons Social Europeu i de
conformitat amb el que preveuen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i a proposta de la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme de la Secretaria de
Polítiques Educatives,

 

Ordeno:

 

Article 1

Bases generals

Aprovar les bases reguladores que consten a l'annex d'aquesta Ordre, per a la selecció de projectes de centres
educatius públics, de titularitat de la Generalitat de Catalunya o de titularitat municipal, que incorporin la
realització d’activitats extraescolars i/o complementàries adreçades a l’alumnat dels primers cursos d'educació
primària, com a activitat inicial d'un Pla integrat de llengües estrangeres (PILE) en el marc d’un projecte
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lingüístic plurilingüe.

 

Article 2

Convocatòria

Obrir convocatòria pública per seleccionar, durant l’any 2013, centres que organitzin activitats extraescolars i/o
complementàries adreçades a l’alumnat dels primers cursos d'educació primària, com a activitat inicial d'un Pla
integrat de llengües estrangeres, la qual es regeix per les bases generals que aprova aquesta Ordre.

 

Article 3

Beneficiaris

Poden participar en aquesta convocatòria els centres educatius públics, de titularitat de la Generalitat de
Catalunya o de titularitat municipal, que imparteixin l’educació primària i realitzin activitats extraescolars i/o
complementàries en aquest nivell educatiu durant l'any 2013. Les activitats hauran d’estar finalitzades abans
del 31 de desembre de 2013.

 

Article 4

Import i partida pressupostària

La despesa màxima prevista és de 315.000,00 euros, dels quals 294.000,00 euros aniran a càrrec de la posició
pressupostària D/226003700/4240/0072 i 21.000,00 euros aniran a càrrec de la posició pressupostària
D460000100/4240/0072 del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2012
prorrogat per al 2013.

Aquests imports es podran redistribuir en funció dels projectes seleccionats d'una o altra tipologia de centre.

Aquesta actuació està finançada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i també podrà ser cofinançada pel
Fons Social Europeu.

 

Article 5

Sol·licituds

Els centres educatius interessats a participar en aquesta convocatòria han de formalitzar una sol·licitud
electrònica adreçada a la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme del Departament d’Ensenyament,
d’acord amb el formulari que està disponible a les pàgines web següents:

Per als centres públics de la Generalitat de Catalunya:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres

Per als centres de titularitat municipal:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici

La sol·licitud s’ha d’imprimir, signar i lliurar amb registre d’entrada d’acord amb les bases generals, juntament
amb la documentació que s’hi preveu.

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació
d’aquesta Ordre al DOGC.

A efectes de còmput de terminis la data a tenir en compte és la del lliurament de la sol·licitud signada i
segellada en el registre d'entrada corresponent.

 

Article 6

Resolució
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El secretari de Polítiques Educatives resoldrà per delegació aquesta convocatòria en un termini màxim de 6
mesos a comptar des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

La resolució indicarà si exhaureix o no la via administrativa, els recursos que s’hi podran interposar, els òrgans
davant els quals es podrà recórrer i el termini per fer-ho.

La resolució de la convocatòria es notificarà als centres educatius que hagin participat i se’n donarà publicitat al
tauler d’anuncis de la seu central del Departament d’Ensenyament i als dels serveis territorials corresponents,
així com a les pàgines web següents:

Per als centres de la Generalitat de Catalunya:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres

Per als centres de titularitat municipal:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici

Les subvencions concedides per un import igual o superior a 3.000,00 euros es publiquen també al DOGC.

 

Article 7

Consorci d'Educació de Barcelona

Quan les bases es refereixen genèricament als serveis territorials del Departament d'Ensenyament, aquesta
referència s’ha d’entendre realitzada al Consorci d'Educació de Barcelona pel que fa al territori de la ciutat de
Barcelona, d'acord amb el règim d’assumpció de funcions per part del Consorci esmentat.

 

Article 8

Règim

Les assignacions atorgades a centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya no tenen el
tractament de subvenció.

 

Article 9

Caràcter

Les subvencions no tenen caràcter recurrent.

 

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat
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, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu,
davant l’òrgan que dicta aquest acte en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, i 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 considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 3 d’abril de 2013

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament
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Annex

Bases reguladores

 

—1 Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és seleccionar centres educatius públics de Catalunya, de titularitat de la
Generalitat de Catalunya o de titularitat municipal, que realitzin activitats extraescolars i/o complementàries
durant el 2013, adreçades a l'alumnat dels primers cursos d'educació primària en el marc d’un projecte
lingüístic plurilingüe, coherent amb el compromís d'iniciar un Pla integrat de llengües estrangeres que els doni
continuïtat al llarg de dos cursos escolars, i de consolidar en el projecte de centre els beneficis organitzatius i
metodològics obtinguts.

 

—2 Beneficiaris i requisits de participació

2.1 Poden participar en aquesta convocatòria els centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya o
de titularitat municipal que imparteixin ensenyaments d’educació primària i que realitzin activitats extraescolars
i/o complementàries durant el 2013 adreçades a l'alumnat dels primers cursos de l'educació primària. Aquestes
activitats extraescolars hauran d’estar finalitzades abans del 31 de desembre de 2013.

2.2 No es poden acollir a aquesta convocatòria els centres educatius que tinguin un projecte vigent de Pla
integrat de llengües estrangeres per a educació primària a l'empara de la convocatòria de l'any 2012 (Ordre
ENS/102/2012, de 5 d’abril, publicada al DOGC núm. 6114, de 24.4.2012).

2.3 Els centres de titularitat municipal han de complir els requisits següents:

a) Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat, i de les obligacions davant la
Seguretat Social.

La presentació de la sol·licitud de la subvenció implica l’autorització a l’Administració de la Generalitat perquè
comprovi d’ofici les dades corresponents al compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la
Generalitat i amb la Tresoreria de la Seguretat Social.

b) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, que impossibiliten per ser beneficiari de la subvenció.

c) Complir els requisits que estableixen els articles 32, 33 i 36 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística.

d) Estar al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.

e) Els centres educatius amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones han d’haver adoptat els
mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i
intervenir-hi en els seus centres de treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

f) Disposar dels mitjans humans i materials necessaris i tenir assignats els recursos econòmics necessaris per a
la realització de l’activitat de prevenció de riscos laborals a l’empresa, d’acord amb el que disposa la Llei
31/1995, de 8 de novembre.

g) Els centres educatius amb 50 treballadors o més han de donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors
amb discapacitat, o bé aplicar les mesures alternatives d’acord amb el que disposen l’article 38 de la Llei
13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, i la resta de normativa d’aplicació.

2.4 El compliment d'aquests requisits s’acredita mitjançant les declaracions responsables que conté la
sol·licitud i la documentació que preveu la base 6 d’aquesta Ordre.

 

—3 Requisits dels projectes i del professorat que hi participa

3.1 El projecte ha de tenir les característiques següents:
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a) S’ha d’emmarcar en els objectius del projecte lingüístic plurilingüe del centre per desenvolupar les
competències comunicatives i lingüístiques de l’alumnat.

b) S'ha d'iniciar durant el curs 2013-2014 i ha de tenir una durada mínima de dos cursos escolars, després
dels quals les bones pràctiques assolides quedaran consolidades en el centre, i s’ha d’ajustar a alguna de les
dues modalitats que consten a la base 5 d’aquesta Ordre.

c) Ha d'incloure explícitament la planificació i les dades sobre la contractació i la realització de les activitats
extraescolars i/o complementàries adreçades a l'alumnat dels primers cursos d'educació primària, que es
poden realitzar entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2013.

d) S’ha d’aprovar pel claustre de professors i pel consell escolar del centre.

e) Ha d'incloure, si és el cas, accions formatives per al professorat incorporades en el Pla de Formació de
Centre per afavorir la sostenibilitat, evolució i consolidació en el centre del Pla integrat de llengües estrangeres.

f) El professorat de les àrees no lingüístiques implicat en la impartició de sessions AICLE (aprenentatge integrat
de contingut i llengua estrangera) en el Pla integrat de llengües estrangeres ha de tenir un nivell acreditat de
competència mínim equivalent al certificat d’aptitud de l’Escola Oficial d’Idiomes (nivell B2 del Marc europeu
comú de referència per a les llengües), amb el benentès que el professorat d’àrees lingüístiques ja disposa de
titulació suficient.

3.2 L’equip directiu del centre es responsabilitza de:

a) Que les activitats extraescolars i/o complementàries es realitzin entre l'1 de gener i el 31 de desembre de
2013.

b) Nomenar un professor responsable de les activitats extraescolars i/o complementàries, que ha de vetllar per
la seva difusió entre la comunitat educativa, la informació a les famílies, el recull de les bones pràctiques i la
difusió dels treballs de l'alumnat en la pàgina web o el blog del centre o en altres espais de difusió, donant
publicitat que l'acció gaudeix d'un ajut del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i, si s’escau, del Fons Social
Europeu.

c) Contribuir a l'organització de l'activitat i a la seva integració en el funcionament del centre, i informar-ne el
Consell Escolar, que n'ha de donar el vistiplau.

d) Seleccionar l'alumnat prioritari per participar, segons els criteris d'aquestes bases, en les activitats
extraescolars i/o complementàries, prioritzant la distribució dels ajuts per aconseguir promocionar la
participació de l'alumnat de nivell socioeconòmic desafavorit, les famílies nombroses, les famílies
monoparentals i l'alumnat amb beques de menjador o llibres de text.

e) Seleccionar les entitats, ens o empreses que duen a terme les activitats extraescolars i/o complementàries.

f) Tenir contractada l'assegurança que cobreixi els desplaçaments i l'estada de l'alumnat i del professorat
acompanyant fora del centre educatiu, i els riscos derivats de la realització de les activitats.

g) Vetllar per la qualitat de l'acompanyament i dels serveis prestats en totes les accions ja sigui en el centre,
en casals, en albergs o en cases de colònies.

h) Nomenar un professor/a responsable de la coordinació i el desenvolupament del Projecte del Pla integrat de
llengües estrangeres per als dos cursos escolars.

i) Garantir la continuïtat del projecte del Pla integrat de llengües estrangeres durant els dos cursos escolars.

j) Identificar i introduir el professorat participant en les aplicacions de certificació anual d'innovació d'acord
amb les tasques realitzades: coordinació d'activitats extraescolars, coordinació del projecte del Pla integrat de
llengües estrangeres i professors participants en les dues activitats, si escau.

La persona responsable de la coordinació i el desenvolupament del Pla integrat de llengües estrangeres ha de
participar en les activitats d’assessorament i formació establertes per aquest programa i ha de formar part de
l’equip de professorat que apliqui el projecte a l’aula. La direcció del centre garantirà la continuïtat del projecte,
durant els dos anys de vigència, amb l’adaptació organitzativa necessària en cas que canviï la persona
responsable.

3.3 Per ser seleccionat, cal que el centre disposi de suficient professorat amb la capacitació lingüística que
estableix la base 3.1.f) per desenvolupar el Pla integrat de llengües estrangeres.

3.4 El projecte ha de tenir una extensió màxima de 15 fulls, amb l’estructura següent:
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1. Portada del projecte, en què consti:

a) Títol del projecte.

b) Nom i codi del centre.

c) Adreça, localitat del centre, i serveis territorials.

d) Altres centres educatius implicats en el projecte, si s’escau, amb indicació de nom i codi del/s centre/s.

e) Nom, cognoms, NIF i correu electrònic de la persona de referència de l’equip directiu, pel que fa al projecte.

f) Nom, cognoms, NIF i correu electrònic de la persona responsable de la coordinació de les activitats
extraescolars i/o complementàries.

g) Nom, cognoms, NIF i correu electrònic de la persona responsable de la coordinació del Pla integrat de
llengües estrangeres.

h) Nom, cognoms, NIF i correu electrònic del professorat participant en el Pla integrat de llengües estrangeres
amb la capacitació lingüística requerida de B2.

i) Llengua o llengües estrangeres implicades en les accions AICLE del Pla integrat de llengües estrangeres a
desenvolupar.

j) Llengua o llengües estrangeres implicades en les activitats extraescolars i/o complementàries a
desenvolupar.

2. Descripció del projecte:

a) Justificació pedagògica: motivació, finalitat, experiències prèvies, vinculació a la realitat del centre i objectius
curriculars del Pla integrat de llengües estrangeres a desenvolupar.

b) Descripció de les activitats extraescolars i/o complementàries a realitzar dins el període de l'1 de gener al 31
de desembre de 2013, amb indicació de les dates de realització, i l'horari de desenvolupament: propostes de
temàtica, entitat col·laboradora, durada i seu de les activitats, amb menció expressa dels costos globals que
desglossin el preu per alumne, els costos de desplaçament per alumne i l'estada per alumne, si escau.

c) Nombre d’alumnat participant en les activitats extraescolars i/o complementàries (nivells, grups), amb
indicació del nombre d’alumnes amb necessitats educatives específiques i amb indicació del nombre d’alumnes
en situació socioeconòmica desafavorida.

d) Dades bàsiques del Pla integrat de llengües estrangeres, amb identificació de la llengua estrangera
implicada, l’àrea, matèria, o contingut curricular impartits en àrees no lingüístiques (AICLE).

e) Nombre d’alumnat participant en el Pla integrat de llengües estrangeres bianual (cicles, nivells, grups), amb
indicació de les hores setmanals d’idioma impartides i les hores d’increment en llengua estrangera que es
preveuen per dedicar al projecte.

f) Relació del professorat de les àrees no lingüístiques implicat, que té un nivell de competència equivalent o
superior al certificat d’aptitud de l’Escola Oficial d’Idiomes (nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a
les llengües).

g) En el cas de les ZER, o d’altres xarxes de centres educatius que participin conjuntament, s’haurà de
presentar un pla de coordinació conjunta o distribució de tasques dels centres educatius participants que
presentin un projecte comú i el vistiplau de les direccions, que inclogui la breu relació d’actuacions que es
duran a terme conjuntament.

h) Altres llengües curriculars incloses en accions de suport al plurilingüisme, integrades en el projecte lingüístic
del centre, si s’escau: llistat o relació de plans i projectes del centre que desenvolupin accions transversals en
qualsevol de les altres llengües curriculars del centre, en el desenvolupament de les competències pròpies de
l’etapa.

i) Concreció de llengües no curriculars: descripció de les accions culturals i lingüístiques en altres llengües no
curriculars dutes a terme en el centre, o accions de relació amb l’entorn, en horari escolar o extraescolar.

j) Concreció de plurilingüisme a l’entorn: accions de suport al plurilingüisme de la comunitat educativa, siguin
presencials o en el marc de la comunicació audiovisual i multimèdia, amb accés a materials en diferents
llengües, en xarxes o entorns de comunicació social d’àmbit global. Es farà especial menció als altres projectes,
programes o plans d’acció educativa en què participa el centre educatiu, relacionats amb la interacció
internacional i l’ús educatiu de les llengües del món (com ara projectes Comenius o altres).

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

Núm. 6356 - 16.4.20136/12 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-13102035-2013



k) Relació d’accions que es faran per a la difusió del Pla integrat de llengües estrangeres en la comunitat
educativa i l’entorn.

l) Previsió d’accions que s’incorporaran al Pla de Formació de Centre relacionades amb el projecte al llarg de la
seva vigència, si escau.

m) Identificació dels criteris d’avaluació del projecte al llarg dels dos anys de vigència i proposta d’avaluació
per fer el seguiment del projecte i dels resultats assolits per l’alumnat.

 

—4 Característiques de les activitats extraescolars i/o complementàries

4.1 Objecte: consisteix a organitzar i realitzar tallers temàtics complementaris en llengua estrangera en el
centre escolar o en colònies, casals o estades lingüístiques per tal de facilitar a l'alumnat entorns que serveixin
per desenvolupar estratègies de comprensió i expressió oral en llengua estrangera. Les propostes han de
promoure i afavorir la participació de l'alumnat en activitats creatives, lúdiques, educatives i engrescadores,
que incrementin l'interès i l'eficiència en l'aprenentatge vivencial de llengües estrangeres.

4.2 Durada: un mínim de 75 h durant l'any 2013. No seran seleccionats els centres que no detallin
explícitament almenys la durada mínima exigida.

4.3 Grups: els grups han d'estar constituïts per alumnat dels primers cursos d'educació primària, en nombre no
inferior a 15. Dos centres d'una mateixa comarca o municipi es poden agrupar per constituir un grup en el cas
que cap dels dos centres arribi al nombre mínim d'alumnes requerit.

4.4 En el cas de pernoctació en albergs o cases de colònies, el professorat responsable del/s centre/s implicat/s
és preferentment qui ha d'acompanyar el grup i, si no és així, s'han de justificar les causes per escrit i
concretar la persona que en faci aquestes funcions.

El professorat acompanyant a sortides externes al qual sigui aplicable, pot acollir-se a la convocatòria que, si
s’escau, es publiqui al DOGC, per a la concessió d'ajuts al professorat i personal laboral dels centres educatius
de la Generalitat de Catalunya per a activitats educatives realitzades fora del centre.

4.5 Assegurança: els desplaçaments i l'estada de l'alumnat i del professorat acompanyant fora del centre
educatiu han d'estar coberts per una pòlissa d'assegurança contractada a l'efecte. Així mateix les activitats han
d'estar cobertes per una pòlissa d'assegurança que cobreixi els riscos.

4.6 La participació de l'alumnat en l'activitat és voluntària i es concreta en una carta de compromís entre la
família i l'escola.

4.7 Les actuacions s'han de dur a terme amb monitors o formadors que tinguin reconegut el nivell B2 del Marc
europeu comú de referència o aquells que tinguin com a primera llengua la que és objecte de
l'acompanyament. Els monitors que prestin el servei han de ser majors de 18 anys i estar capacitats per a la
realització d'aquesta tasca. A aquests efectes han d'estar en possessió d’algun dels diplomes o títols següents:
diploma de monitors d'activitats en el lleure infantil i juvenil, diploma de director d'activitats en el lleure infantil
i juvenil, títol de tècnic superior en educació infantil, mestre, i d'altres que en el marc normatiu es considerin
equivalents, o acreditar capacitació provada de l'experiència adquirida.

 

—5 Modalitats dels projectes per desenvolupar el Pla integrat de llengües estrangeres

A més a més de complir els requisits establerts a les bases 3 i 4 d'aquesta Ordre, els centres participants s'han
d'acollir a una de les modalitats del Pla integrat de llengües estrangeres següents, amb la flexibilitat
organitzativa i/o curricular escaient a desenvolupar en els cursos 2013-2014 i 2014-2015:

Modalitat 1). L’ampliació progressiva de l’horari d’impartició de la primera llengua estrangera curricular en
l’educació primària, amb un mínim del 12% i menys del 30%, del currículum de l’etapa per a l’ensenyament i
l’aprenentatge de continguts d’àrees no lingüístiques en la llengua estrangera o per a fer projectes integrats i
temàtics de durada equivalent, on l’alumnat desenvolupi estratègies de comunicació activa.

Modalitat 2). La introducció de la segona llengua estrangera en l’educació primària, amb compromís de
continuïtat i consolidació en el projecte educatiu del centre, per a l’ensenyament i l’aprenentatge de continguts
d’àrees no lingüístiques en la llengua estrangera o amb projectes integrats i temàtics on l’alumnat desenvolupi
estratègies de comunicació activa.
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—6 Sol·licituds, documentació i termini

6.1 La sol·licitud formalitzada per via telemàtica l’ha d’imprimir, signar i segellar el director/a de cada centre,
que en certifica la veracitat de les dades que s’hi inclouen, i s’ha de presentar juntament amb la documentació
que s’indica a la base 6.4, prioritàriament a la seu central del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202-
226, 08021 Barcelona) o bé als serveis territorials, directament o per qualsevol dels mitjans que estableix
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

En el cas que la sol·licitud es presenti a les oficines de correus, s’ha de fer en sobre obert, per tal que sigui
datada i segellada pel personal de l’oficina de correus abans de ser certificada.

6.2 Per als centres de titularitat municipal la sol·licitud conté les declaracions responsables que acrediten el
compliment dels requisits que estableix la base 2.3 d'aquest annex.

6.3 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta Ordre al DOGC. A efectes del còmput de terminis la data a tenir en compte és la del lliurament de la
sol·licitud signada i segellada en el registre d'entrada corresponent.

6.4 A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent:

a) Una còpia de la portada del projecte presentat, d’acord amb les característiques especificades a la base 3.4
d'aquest annex.

b) Certificat de l’acta de la sessió del consell escolar on el centre hagi aprovat el Pla integrat de llengües
estrangeres per al període 2013-2015 i les activitats extraescolars i/o complementàries de l’any 2013. Aquest
certificat l’expedeix el secretari del centre amb el vistiplau del president/a del consell escolar, i amb data
anterior a la de finalització del període de presentació de sol·licituds.

c) Compromís escrit del director/a del centre educatiu conforme es garanteix la continuïtat del projecte durant
els dos cursos acadèmics de durada.

6.5 Si la sol·licitud no compleix els requisits que estableixen els apartats anteriors es requerirà la persona
interessada perquè en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o aporti els documents preceptius, amb la
indicació que si no ho fa es considerarà que desisteix de la seva petició, i s’arxivarà la sol·licitud sense cap més
tràmit.

6.6 La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases.

6.7 Amb la formalització i la presentació de la sol·licitud i la documentació annexa, les persones sol·licitants
donen el seu consentiment al Departament d’Ensenyament per al tractament de les dades de caràcter personal
que siguin necessàries, exclusivament, per al procediment de gestió, tramitació i resolució de la subvenció,
inclosa la consulta de les dades necessàries que constin en altres departaments de la Generalitat, d’acord amb
la normativa sobre protecció de dades.

6.8 D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les
dades recollides s’incorporen al fitxer Projectes de llengües i biblioteca escolar, que té per finalitat la tramitació
i resolució de les convocatòries d’ajuts i subvencions del Departament d’Ensenyament relatives a projectes en
matèria lingüística i de promoció de les llengües i projectes de biblioteca escolar. S’hi poden exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria de Polítiques Educatives,
Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona.

6.9 Qualsevol falsedat en les dades que es facin constar a la sol·licitud comporta l’exclusió del sol·licitant.

 

—7 Criteris de valoració

Per a la selecció de les sol·licituds es tindran en compte els criteris següents:

a) En les activitats extraescolars i/o complementàries: qualitat i coherència, participació d'entitats de reconegut
prestigi en la realització d'activitats extraescolars a Catalunya, col·laboració amb fundacions o ens de lleure
especialitzats en la immersió en llengua estrangera a Catalunya (fins a 20 punts).

b) En la justificació, objectius, pla de treball del Pla integrat de llengües estrangeres: qualitat i coherència del
projecte presentat en l’àmbit de concreció de les llengües estrangeres i d’enfocament AICLE, per augmentar
substancialment el temps d’exposició de l’alumne a la llengua estrangera i a la seva utilització comunicativa en
projectes col·laboratius (fins a 40 punts).
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c) En la relació del projecte de Pla integrat de llengües estrangeres amb altres accions plurilingües transversals
i d’integració de llengües en el currículum, que promoguin les competències comunicatives lectores i orals,
emprenedores i professionalitzadores. S’inclou aquí la incorporació d’estratègies innovadores en el tractament
integrat de les llengües, o l’ús del document de mobilitat Europass o del Portfolio Europeu de les Llengües (fins
a 10 punts).

d) En el tractament d’altres llengües no curriculars i d’accions comunicatives en entorns virtuals: implicació de
la comunitat educativa en l’organització de les accions culturals i lingüístiques pel suport al plurilingüisme actiu
de l’alumnat, siguin presencials o en el marc de la comunicació audiovisual i multimèdia, o d’entorns de
participació social (fins a 10 punts).

e) Coherència de la formació del professorat prevista per a la sostenibilitat i consolidació del projecte de Pla
integrat de llengües estrangeres en el centre educatiu (fins a 10 punts).

f) En la coordinació, difusió i l’avaluació del projecte: previsió de les accions de coordinació; diversitat d’accions
de difusió previstes al llarg de la vigència del projecte; i seguiment sistemàtic i accions avaluadores dels
processos d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat (fins a 10 punts).

 

—8 Procés de selecció dels projectes

8.1 Per seleccionar els projectes es constituirà una comissió formada pels membres següents:

La subdirectora general de Llengua i Plurilingüisme, o la persona en qui delegui, que actuarà com a presidenta.

Dues persones del Servei de Llengües Estrangeres, una de les quals actuarà com a secretari/ària.

Dues persones designades per la Direcció General d’Educació Primària, amb coneixements de llengües
estrangeres i del seu ensenyament per projectes.

Quatre persones dels diferents serveis territorials amb coneixements de llengües estrangeres i del seu
ensenyament per projectes.

La comissió podrà demanar la col·laboració d'avaluadors externs si el nombre de sol·licituds així ho requereix.

8.2 No se seleccionarà més d’un projecte per centre educatiu.

8.3 La comissió estudiarà i valorarà els projectes d’acord amb els criteris de valoració establerts i ordenarà
totes les sol·licituds segons la puntuació obtinguda.

Cada projecte serà avaluat com a mínim per dues persones, i per una tercera si entre les anteriors hi ha més
de 30 punts de diferència en la valoració. Així mateix, la comissió podrà demanar als centres educatius
participants la documentació addicional i els aclariments que consideri oportuns.

8.4 Els membres de la comissió es troben sotmesos a les causes d’abstenció i recusació que estableixen els
articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

 

—9 Resolució de la convocatòria

9.1 El secretari de Polítiques Educatives resoldrà la convocatòria a proposta de la comissió avaluadora.

9.2 Les sol·licituds presentades es consideraran desestimades si no s’hi dicta resolució expressa en el termini
de 6 mesos des de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

—10 Assignació de recursos

10.1 Els centres educatius els projectes dels quals siguin seleccionats rebran una dotació econòmica, entre
3.500,00 euros i 7.000,00 euros, en funció de la qualitat del projecte i dels costos de les activitats
extraescolars i/o complementàries. També podran gaudir dels recursos que preveu la base 10.3.

10.2 La dotació econòmica que correspongui a cada centre, justificada segons la base 12, ha d’anar destinada
exclusivament a les despeses directament derivades de la realització d'activitats extraescolars i/o
complementàries realitzades entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2013. No s'acceptarà cap factura amb
data posterior al 31 de desembre de 2013.
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10.3 La selecció d’un projecte podrà comportar també la dotació dels recursos següents a partir del curs 2013-
2014, condicionada a les disponibilitats pressupostàries:

a) Prioritat en la formació específica d’almenys dos professors del centre implicats en el projecte.

b) Certificació anual de participació en una activitat d’innovació educativa, que acreditarà un professor
coordinador responsable per projecte i la participació de la resta dels professors implicats tant en el projecte
com en la coordinació de les activitats extraescolars i/o complementàries específiques d'aquesta convocatòria.

c) Si escau, ajustament dels llocs de treball del professorat dels centres que imparteixen ensenyaments
d’educació primària dels quals sigui titular la Generalitat de Catalunya, d’acord amb els criteris generals de
confecció de plantilles dels centres educatius, de les titulacions o habilitacions del professorat i del professorat
disposat a desenvolupar el projecte, a criteri del director/a dels serveis territorials.

 

—11 Pagament

El pagament es tramitarà en un sol lliurament un cop resolta la convocatòria i sense que sigui necessària la
presentació de garanties, ateses les característiques del beneficiari.

 

—12 Justificació econòmica:

12.1 L'import atorgat s'ha de destinar exclusivament a les activitats extraescolars i/o complementàries
realitzades entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2013.

12.2 Els centres han de justificar l’aplicació de la quantitat rebuda per al projecte seleccionat davant la
Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme, amb l’acreditació d'haver realitzat les activitats extraescolars
i/o complementàries, d'haver complert els requisits exigits i d'haver destinat l'import rebut en la seva totalitat
a les actuacions per a les quals s’ha concedit.

12.3 La justificació econòmica s’ha de presentar abans del 15 de gener de 2014.

12.4 Els centres de titularitat de la Generalitat de Catalunya han d’incorporar al seu pressupost les quantitats
lliurades, i gestionar-les d’acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i el Decret 102/2010, de 3
d’agost, d’autonomia de centres educatius.

Si per motius excepcionals no es pot presentar la justificació dins del termini esmentat, és possible sol·licitar-ne
una ampliació per escrit abans que finalitzi el termini previst, al·legant els motius que impedeixen presentar-la.
L’òrgan competent resoldrà sobre la procedència o no de l'esmentada ampliació.

Documentació que ha de contenir la justificació econòmica:

a) Escrit de tramesa que indiqui la documentació que s'hi adjunta.

b) Certificat conforme el Consell Escolar del centre ha aprovat els comptes relatius a les activitats realitzades
amb indicació de l’import total d’ingressos i despeses i de la data d’aprovació, del nombre d’alumnat que ha
participat i de les dates de realització de les activitats extraescolars i/o complementàries. Aquest certificat ha
d’anar expedit pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a del Consell Escolar.

c) Relació numerada, sumada, datada i signada de les despeses realitzades en les activitats extraescolars i/o
complementàries, on s’especifiqui per a cadascuna el NIF, nom del creditor, concepte de la despesa, import,
data de la factura i data de pagament. La manca de justificació de les despeses fins a l'import màxim assignat
implica la reducció de l'import i el reintegrament de les quantitats indegudament percebudes.

d) Certificat del secretari del centre conforme l’ingrés de l'import atorgat ha estat enregistrat a la comptabilitat
del centre juntament amb la resta d'ingressos i despeses derivades de la realització de les activitats.

e) Informe del director/a del centre segons el qual l'assignació atorgada s’ha destinat a la finalitat per a la qual
s’ha concedit, amb indicació de les activitats extraescolars i/o complementàries dutes a terme que hagin
generat les despeses. Ha d'incloure una breu memòria avaluativa dels resultats pedagògics assolits amb
aquestes activitats així com el nombre d'alumnes que han participat indicant el curs i el sexe.

f) Certificat del director/a del centre conforme es disposa de l'autorització dels progenitors o tutors legals per
realitzar les activitats extraescolars i/o complementàries.

g) Informe d'incidències de modificació de gestió o d'activitats no realitzades, si escau.
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h) Fotocòpia compulsada de la pòlissa d'assegurança contractada per cobrir els desplaçaments i les estades de
l'alumnat i del professorat acompanyant, si escau.

Els centres han de conservar durant quatre anys a disposició del Departament d’Ensenyament els documents
de suport de la justificació de les assignacions a les quals fa referència aquesta base.

 

—13 Memòria pedagògica del Pla integrat de llengües estrangeres

13.1 Anualment, el centre educatiu lliurarà als serveis territorials un informe intermedi amb la valoració del
desenvolupament del Pla integrat de llengües estrangeres i l'assoliment d'objectius per part de l'alumnat.

13.2 Abans del 30 de setembre de 2015, el centre haurà de presentar als serveis territorials la memòria
pedagògica bianual del Pla integrat de llengües estrangeres.

13.3 Anualment el director/a del centre certificarà mitjançant l’aplicació de gestió d’activitats d’innovació
(AGAI) la dedicació del professorat que hi ha participat:

El responsable coordinador de les activitats extraescolars i/o complementàries del 2013.

El responsable coordinador del Pla integrat de llengües estrangeres els cursos 2013-2014 i 2014-2015.

El professorat participant implicat en el desenvolupament del projecte en els cursos 2013-2014 i 2014-2015.

 

—14 Compromisos dels centres seleccionats

Els centres educatius seleccionats adquireixen els compromisos següents:

a) Facilitar que el professorat implicat en el desenvolupament dels projectes disposi d’una hora de coordinació
setmanal coincident dins del seu horari de permanència al centre.

b) Incorporar al projecte educatiu i al projecte curricular del centre aquells aspectes que es decideixin
consolidar un cop finalitzats els dos cursos escolars.

c) Mantenir una pàgina web o blog específics del projecte on es faci difusió de les activitats extraescolars i/o
complementàries del 2013 i es recullin els objectius, processos i productes del Pla integrat de llengües
estrangeres seleccionat, al llarg dels dos anys de vigència del projecte i durant els dos anys posteriors a la
seva finalització. En aquesta pàgina web o blog s'hi haurà de fer constar que es tracta d'una actuació finançada
pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i cofinançada pel Fons Social Europeu, si escau.

d) Permetre la publicació i la difusió per part del Departament d’Ensenyament dels materials que s’hagin
elaborat en les activitats extraescolars i el desenvolupament dels projectes objecte d’aquesta convocatòria,
respectant-ne l’autoria, sens perjudici del que disposa el Text refós de la Llei de la propietat intel·lectual,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

e) Els autors podran publicar els materials sempre que facin menció expressa que formen part d’un Pla integrat
de llengües estrangeres en el marc del projecte lingüístic plurilingüe del centre, impulsat pel Departament
d’Ensenyament i finançat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu, si
escau.

 

—15 Seguiment dels projectes

La Inspecció Educativa supervisa el desenvolupament dels projectes, especialment pel que fa a l’aplicació a les
aules, la contribució a la millora de la qualitat educativa del centre i al grau de participació del professorat
implicat.

Els serveis territorials en fan el seguiment qualitatiu pertinent per tal de fer la detecció de necessitats
relacionades amb la formació i l’assessorament que escaigui, en el marc de les seves competències.

La Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme, d’acord amb el seu àmbit de competències, fa l’avaluació
del programa i el seguiment necessaris per prendre les decisions de millora que correspongui i per traslladar la
informació estadística que se’n derivi.

 

—16 Certificació
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16.1 La participació en aquests projectes té la consideració d’activitat d’innovació educativa, i la direcció
general corresponent emetrà el certificat per al coordinador organitzador de les activitats extraescolars, i per al
coordinador responsable i el professorat que hi hagi participat en el Pla integrat de llengües estrangeres. A
aquests efectes, els centres educatius han d’introduir anualment en l’aplicació de gestió d’activitats d’innovació
(AGAI), les dades corresponents d’acord amb les instruccions i els terminis que s’hi establiran.

16.2 D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les
dades recollides s’incorporen al fitxer Gestió d’activitats de formació per al professorat, que té per finalitat la
gestió de les activitats de formació dirigides al personal docent organitzades i realitzades des del Departament
d’Ensenyament i institucions col·laboradores. S’hi poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria de Polítiques Educatives, Via Augusta 202-226, 08021
Barcelona.

 

—17 Control

Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació i la documentació que, si s’escau, els requereixin el
Departament d’Ensenyament, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes
i la resta d’òrgans competents.

El Departament d’Ensenyament pot inspeccionar el desenvolupament de les activitats subvencionades per tal
de comprovar el compliment de l’objecte de la subvenció.

 

(13.102.035)
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