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Consideracions prèvies
Les adjudicacions de les sol·licituds d’estades i sortides en un camp o entorn
d’aprenentatge es faran sempre en funció de si el centre educatiu:




Realitza una sol·licitud concreta i un compromís amb l’activitat (seqüència
didàctica) que vol treballar al camp o entorn d’aprenentatge.
Vincula l’activitat (seqüència didàctica) sol·licitada al camp o entorn
d’aprenentatge al projecte educatiu de centre (PEC)
Adequa la sol·licitud d’acord amb la disponibilitat i l’oferta educativa del camp o
entorn d’aprenentatge.

Les sol·licituds d’estada o sortida que es puguin atendre per aquest criteri general,
se’ls aplicarà aquest barem per determinar l’ordre d’inscripció. A continuació es detalla
la puntuació que s’aplica per a cada indicador.
Criteris comuns per a l’assignació
Indicadors
d’estades i sortides
Afavorir les sol·licituds de ZER i centres de Centres de
màxima complexitat, fins un màxim del 25% màxima
de les sol·licituds.
complexitat.
Afavorir els centres educatius que realitzin
una sol·licitud concreta i un compromís
amb l’activitat* que es porta a terme en el
centre educatiu i que es vol treballar a
l’estada o sortida al CdA/EdA.
Afavorir els centres que hagin desplegat un
bon moment 1.

Valoració de
l’activitat que es
vol treballar al
CdA/EdA

Afavorir les sol·licituds de centres que no
hagin fet cap estada al CdA/EdA durant els
3 cursos anteriors com a màxim o bé que
ho sol·liciten per primera vegada.

Centres que no
han fet estada els
3 cursos anteriors
o que ho sol·liciten
per primera
vegada.
Cada dia d’estada
suma 1 punt i
puntua a partir de
2 dies.

Afavorir les sol·licituds en funció de la
durada de l’estada.

Centres amb una
valoració positiva
del moment 1.

Puntuació

2 punts

2 punts

Molt bona = 4 P
Bona
=3P
Correcta = 2 P
Regular = 1 P
Negativa = 0 P

4 punts

5 dies = 4 P
4 dies = 3 P
3 dies = 2 P
2 dies = 1 P

*Compromís amb l’activitat
1. Realització d’una bona comunicació, preparació i treball previ a l’estada o sortida.
2. Disseny de les activitats l’activitat que es porta a terme en el centre educatiu i que es
vol treballar a l’estada o sortida al CdA inclosa en el projecte educatiu del centre.
3. Implicació en el desenvolupament de l’estada o sortida.
4. Acompliment de les funcions i tasques assignades a partir de la comunicació amb els
centres.
5. Aplicació d’una bona transferència dels aprenentatges al centre educatiu.
6. Avaluació de la contribució de l’estada a la millora de resultats de l’alumne.

