Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Direcció General d’Innovació

Barem per a la acceptació d’inscripció a un Camp d’Aprenentatge
Les sol·licituds que realitzin els professors dels centres educatius per realitzar activitats en un
CdA, seran valorades d’acord al següent barem.
Es tindran en compte aquests indicadors que cada CdA ajustarà a les característiques del seu
Projecte Educatiu.

Indicadors
Afavorir les sol·licituds en funció de la major duració de l’estada
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Afavorir les sol·licituds que incloguin activitats prioritzades pel CdA
Afavorir les sol·licituds de centres amb proximitat geogràfica al CdA
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Tenir concedit i en funcionament durant el curs de l’estada un pla local, comarcal i/o supracomarcal
Haver fet una estada/sortida valorada positivament en el CdA en els cursos anteriors (2 cursos màxim)
Haver estat denegat pel CdA durant un o més cursos immediatament anteriors a la sol·licitud
Projectes d’Interpretació del Patrimoni Cultural (diferents Departaments de la Generalitat,
Universitats,…)
Projectes d’innovació i recerca vinculats al Projecte Educatiu del CdA (altres PIN, Patrimoni,
Comènius, Centre d’un altre país o CCAA que realitzi un programa d’innovació, recerca,…)
Projecte Compartit entre el centre docent i el CdA
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Formar part de la xarxa d’Escoles Verdes, Agenda 21, projectes d’Innovació Educativa del Programa
d’Educació Ambiental del Departament d’Educació.
Les assignacions tendiran a ajustar-se a la següent distribució
Grup

% sobre el total de l’oferta

Centres CAEP, ZER o Aula d’Acollida

30 %

Centres assistents per primera vegada al CdA

40 %

Centres que no compleixin cap dels requisits anteriors

30 %

Indicadors de valoració dels centres assistents al CdA
Fer una sol·licitud clara, ajustada a raons pedagògiques.
Assistència a la Trobada de Coordinació
Interlocució eficient, preferiblement del/s tutor/s dels alumnes que fan l’estada
Comunicació, participació en el bloc o en el mitjà acordat
Realització del treball previ
Motivació i mentalització de l’alumnat
Involucrament organitzatiu i pedagògic del professorat en l’estada (puntualitat, ordre, material,
coneixement de les activitats)
Aprofitament de l’estada per part de l’alumnat (adequació al nivell i currículum seus)
Constatació de treball posterior
Ús de la valoració (argumentació, propostes, suggeriments)
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Veure pagina d’activitats del CdA
Relacionat amb medi ambient o amb gestió i interpretació de patrimoni
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Amb un màxim de tres anys de durada del Projecte Compartit
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