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Des de la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat de la Conselleria
d’Educació i Cultura us informam que el proper curs escolar 2008/2009 es posen en
funcionament dos programes adreçats a l’alumnat dels centres públics d’Educació
Secundària, amb l’objectiu de millorar el seu èxit escolar. Aquests programes són els
següents:
• Programa d’Acompanyament Escolar a centres d’Educació Secundària
• Programa de Suport i Reforç a centres d’Educació Secundària
Ambdós programes formen part del “Plan PROA”, un projecte de cooperació
territorial entre el Ministeri d’Educació i Ciència i les diferents comunitats
autònomes, que pretén fer front a les necessitats associades a l’entorn
sociocultural de l’alumnat mitjançant un conjunt de programes de suport als
centres educatius públics.
Podeu trobar informació sobre el “Plan PROA” a la pàgina web del Ministeri
d’Educació i Ciència http://www.mec.es/educa/proa, i també trobareu
informació
del
PROA
a
la
pàgina
http://weib.caib.es/Centres/serveis/proa_pra/index_.htm de la Conselleria
d’Educació i Cultura, la qual és imprescindible consultar per saber com es
desenvoluparà el “Plan PROA” a la nostra comunitat autònoma (calendari,
document de planificació i orientacions).
Els centres podran participar en un únic Programa, el qual triaran en el full de
sol·licitud de participació. Una comissió serà l’encarregada de seleccionar els centres
que hi podran participar, tenint present els criteris següents:
-

Número d’alumnat estranger
Número d’alumnat d’educació compensatòria
Número d’unitats del centre
Número total d’alumnes
Número de professors d’atenció a la diversitat (AD)
Haver participat com a centre d’experiència pilot en el Programa de Reforç a
l’Aprenentatge (PRA) 2007/08

Passatge de Guillem de Torrella, 1, 1r. 07002 Palma
Tel.: 971 17 75 01 Fax: 971 17 75 28 Web: http://dginnova.caib.es

Per participar en qualsevol dels dos Programes és imprescindible adjuntar al full de
sol·licitud l’acord del Claustre de participació, acord amb el qual es donarà per
entès que hi ha professorat del centre voluntari per dur a terme les sessions
extraescolars.
Enviau el full de sol·licitud, juntament amb l’acord de Claustre, al fax 971 177528, a
l’atenció de la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat. Termini de
presentació de sol·licituds: 16 de maig de 2008.
Únicament els centres que en resultin seleccionats hauran de presentar, segons
calendari, el document de planificació del programa que treballin.
Per a qualsevol consulta podeu contactar amb Josefa Márquez, tel. 971177501, ext.
64148.
Rebeu una cordial salutació.

