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Annex II

Projecte  del  centre  del  programa  d’acompanyament,  motivació  i  reforç  escolar
personalitzat  a  l’alumnat  més  vulnerable  educativament,  dins  del  programa  de
Cooperació Territorial PROA+ (2020/21).

DADES DEL CENTRE

Centre:

Codi: Correu electrònic:

Programa d’actuacions amb  codocència

Nombre d’alumnat proposat per a 1r d’ESO

Nombre d’alumnat proposat per a 2n d’ESO

Programa d’acompanyament i reforç fora de l’horari lectiu

Nombre d’alumnat proposat per a 1r d’ESO

Nombre d’alumnat proposat per a 2n d’ESO

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA



PROGRAMA FINANÇAT PEL
MINISTERI D’EDUCACIÓ I

FORMACIÓ PROFESSIONAL

El centre accepta participar en la present convocatòria del programa PROA + (2020/21) i 
assumeix els següents compromisos:

a. Desenvolupar  les  actuacions  necessàries  que  responguen  a  les  necessitats  del
centre.

b. Incorporar les diferents actuacions en els diferents documents de centre.
c. Destinar la dotació extra de professorat al programa per al qual s’ha obtingut.
d. Facilitar  la  coordinació  entre  la  persona  encarregada  del  programa

d’acompanyament i reforç i les tutories dels grups ordinaris per tal d’intercanviar
informació  i  detectar  conjuntament  necessitats  acadèmiques,  tècniques,  socials  i
emocionals.

e. Incorporar els logos del Ministeri i mencions institucionals expresses al finançament
per part d’aquest del present programa en aquells documents que el publiciten. 

f. Realitzar l’organització del programa amb els recursos de què es disposa. 

Autorització del programa per part del Consell Escolar del centre:

Autorització del programa per part del Claustre del centre: 

Lloc i data: ,   de de 2021

            Signatura del director/a
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