Sol·licitud telemàtica de participació al Programa d’Acompanyament Escolar de juliol
2021 (Qüestionari via GESTIB)
DADES DEL CENTRE
Municipi:
Telèfon:
Adreça electrònica:
Quants d'alumnes de 5è i 6è d’EP té el centre?
Quants d'alumnes d'ESO té el centre?
Quants d'alumnes amb NESE hi ha a 5è i 6è d’EP?
Quants d'alumnes amb NESE hi ha a ESO?
Total de grups proposats per al PAE (cada grup ha
d’estar format per entre 7 a 10 alumnes)
5è
EP

6è
EP

1r
ESO

2n
ESO

3r
ESO

4t
ESO

TOTAL

Total d’alumnes proposats per nivell
educatiu:
EXPÒS:
1. Que el centre té la intenció de dur a terme el PAE de juliol 2021, segons s’especifica a l’annex 2
(projecte).
2. Que la direcció del centre està conforme amb l’execució del PAE.
3. Que el claustre ha estat informat de la participació en el programa.
4. Que el consell escolar ha estat informat de la participació en el programa.
5. Que hi ha docents voluntaris per impartir el PAE durant el mes de juliol de 2021.
SOL·LICIT:
Que el centre s’inscrigui en el PAE de juliol de 2021.
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:
● Annex 2 (Projecte) (http://tn.caib.es/DGPICE).
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ANNEX 2
Projecte per al Programa d’Acompanyament Escolar de juliol 2021
1. CENTRE EDUCATIU
Nom:

Codi:

Municipi:
Adreça electrònica:
Coordinador/Coordinadora del programa
Llinatges i nom:

DNI:

Adreça electrònica:
Docents del PAE
Llinatges i nom

2. OBJECTIUS
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DNI (amb lletra)

3. METODOLOGIA I DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS

Horari setmanal de les sessions (s’han de dedicar 24 hores a cada grup, distribuïdes de dilluns a
divendres de forma proporcional entre l’1 i el 31 de juliol de 2021. S’han d’impartir 2 hores diàries 3
dies per setmana no consecutius. En cap cas no es poden acumular els dies en una quinzena)

4. COORDINACIÓ ENTRE ELS DOCENTS DEL PROGRAMA I ELS TUTORS DE L’ALUMNAT

5. INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES

6. ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT
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ANNEX 3
Memòria i certificat del Programa d’Acompanyament Escolar de juliol 2021
CENTRE EDUCATIU
Nom:

Codi:

DOCENTS QUE HAN DESENVOLUPAT EL PROGRAMA
Les dades i les hores d’atenció a l’alumnat han de coincidir amb el certificat de cada docent (annex 4).

Coordinació
(llinatges i nom com figura al DNI)

Nombre
d’hores de
classe

DNI (amb lletra)

Nombre
d’hores de
coordinació

Docents PAE
(llinatges i nom com figura al DNI)

ALUMNAT

5è
EP

6è
EP

1r
ESO

2n
ESO

3r
ESO

4t
ESO

Nombre d’alumnes que han participat en el
programa
Nombre d’alumnes que s'han donat de baixa del
programa

VALORACIÓ GLOBAL DEL PROGRAMA I DELS ALUMNES PARTICIPANTS
Marcau amb una x: 1-insuficient, 2-suficient, 3-satisfactori, 4-molt satisfactori
Grau de satisfacció del resultat del programa
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1

2

3

4

Grau de satisfacció sobre l’organització del programa
Grau d’implicació del personal docent del PAE
Grau de satisfacció de l’alumnat
Grau de millora de les expectatives de l’alumnat sobre l’assoliment dels
objectius
Grau de millora de les expectatives dels docents sobre el progrés dels
alumnes
Grau de millora dels resultats acadèmics dels alumnes participants
El programa ha facilitat un major apropament de les famílies al centre?
Les famílies han demostrat una major implicació en l’educació dels seus
fills?
Les famílies estan satisfetes amb el programa?
RESULTATS ACADÈMICS DE L’ALUMNAT D’ESO
QUE HA PARTICIPAT EN EL PAE

1r ESO
juny

set.

2n ESO
juny

set.

3r ESO
juny

set.

4t ESO
juny

set.

Quants d'alumnes han aprovat totes les
assignatures?
Quants d'alumnes han suspès una assignatura?
Quants d'alumnes han suspès dues assignatures?
Quants d'alumnes han suspès més de dues
assignatures?

COORDINACIÓ
Marcau amb una X la casella que correspongui:
S’han fet reunions de coordinació amb els docents implicats en el programa?
S’han fet actes de les reunions amb els acords?
S’han duit a la pràctica els acords?

DIFICULTATS
Dificultats sorgides en el desenvolupament del programa:

Decisions preses
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Si

No

OBSERVACIONS

PROPOSTES DE MILLORA

[nom i llinatges] .............................................................................................................................,
director/directora del centre ..............................................................................................., i
[nom i llinatges] .............................................................................................................................,
coordinador/coordinadora del PAE de juliol,
CERTIFICAM:
Que aquest document reflecteix de manera verídica i exacta l’execució del Programa
d’Acompanyament Escolar durant el mes de juliol de 2021.
I, perquè consti, expedim aquest certificat.
......................................................., ............ d........................................ de 2021
[rúbriques]

[indicau sota cada rúbrica el nom complet i el càrrec]
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[segell del centre]

ANNEX 4
Certificat del docent del Programa d’Acompanyament Escolar de juliol 2021
CENTRE EDUCATIU
Nom del centre:
Municipi:
DOCENT QUE HA DESENVOLUPAT EL PAE
Llinatges i nom:

DNI:

Grup/grups impartits: [indicau el nom de cada grup]
CERTIFIC:
Que he desenvolupat un total de …........... hores del PAE de juliol de 2021 distribuïdes de
forma proporcional entre l’1 i el 31 de juliol, els dies següents i en l'horari següent:
Grup

Dia de juliol de cada sessió

Horari de les sessions

Nombre d’hores

Que he estat informat que aquest programa està finançat pel Ministeri d’Educació i
Formació Professional i per la Conselleria d’Educació i Formació Professional de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
I, perquè consti, expedesc aquest certificat.
................................................., ........ d ............................ de 2021

[rúbrica]
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[segell del centre]

ANNEX 5
Full d’assistència de l’alumnat del Programa d’Acompanyament Escolar de juliol 2021
Centre:
Municipi:
El nom del grup, les dades dels docents i els horaris de les sessions han de coincidir amb el certificat de cada docent (annex
4).

Grup: [indicau el nom del grup]
Mes: juliol 2021

Dia:
Horari:

Llinatges i nom de cada alumne

Indicau a cada casella: P (presència), A (absència), B (baixa)

Els docents participants del grup: [rúbrica i nom complet de cada docent]

[segell del centre]
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ANNEX 6
Autorització familiar del Programa d’Acompanyament Escolar de juliol 2021

[nom i llinatges] ............................................................................................, amb DNI
............................................, com a pare, mare, tutor/tutora legal,
AUTORITZ
[nom i llinatges de l’alumne o l’alumna]
......................................................................................................... del curs ............... i grup
.............. a participar en el Programa d’Acompanyament Escolar de juliol de 2021, amb el
compromís de mantenir contacte amb el personal docent mitjançant les entrevistes i les
cites convocades.

Estic assabentat/assabentada que aquest programa està finançat pel Ministeri d’Educació i
Formació Professional i per la Conselleria d’Educació i Formació Professional de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i que l’absència injustificada, la conducta
inadequada o un baix aprofitament són causes de la baixa de l’alumne o l'alumna en el
Programa d’Acompanyament Escolar del mes de juliol de 2021.
..................................................., ............ de ............................ de 2021
[rúbrica]
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