PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI PER A LA REALITZACIÓ DELS
TALLERS D’ESTUDI ASSISTIT DINS EL PROJECTE DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN I EL PLA
DE MILLORA D’OPORTUNITATS EDUCATIVES (PMOE)

Clàusula 1. Objecte del contracte
Constitueix l’objecte del contracte la prestació dels serveis per a l’organització, la gestió i el
desenvolupament dels tallers d’estudi assistit, dins del marc del Pla educatiu d’entorn de Palafrugell
i el Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE).
L’objectiu del servei consisteix en oferir un suport extraescolar en l’aprenentatge de les
competències bàsiques,a l’alumnat de tots els centres educatius d’educació primària i secundària
de Palafrugell que té dificultats per seguir els aprenentatges i/o viu en un entorn desafavorit,
potenciant l’equitat social i afavorint la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat.

Clàusula 2. Condicions generals

2.2. Descripció dels tallers
S’han configurat tres tipologia de tallers:
Taller A: Es realitzarà de l’1 d’octubre al 31 de maig amb una (1) hora de docència presencial
setmanal.
Taller B: Es realitzarà de l’1 d’octubre al 31 de maig amb una hora i mitja (1:30h) de docència
presencial setmanal.
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Taller C: Es realitzarà durant el mes de juliol amb una hora i mitja de docència setmanal.
Els tallers s’impartiran preferentment de manera presencial, no obstant es podran impartir
virtualment en cas que sigui necessari o ho requereixin les condicions sanitàries o per algun altre
condicionat extern o aliè a l’empresa contractant, prèvia autorització de l’Ajuntament.
Cada taller haurà d’impartir-se com a mínim per un docent. La ràtio màxima d’alumnes per a cada
taller serà de 12 alumnes i la ràtio mínima serà de 10 alumnes. Aquesta ràtio podrà variar i s’haurà
d’adaptar a les indicacions que decretin o recomanin el Departament de sanitat o educació de la
Generalitat de Catalunya i que serà oportunament comunicada per l’Ajuntament a l’adjudicatària.
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Els tallers d’estudi assistit s’impartiranels dies lectius que es determinin d’acord amb el calendari
escolar, de l’1 d’octubre al 31 de maig, a les dependències de cada centre escolar, segons l’Ordre
anual que publica el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i d’acord amb la
planificació del centre escolar, per tant, durant el mes de juny no s’impartiran tallers ja que els
centres escolars comencen la jornada intensiva de matins i a la tarda les escoles estan tancades;
també es preveu realitzar tallers al mes de juliol a les aules del Centre Municipal d’Educació.
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2.1. Període d’execució.

Clàusula 3. Centres educatius destinataris.
L’activitat dels tallers tipus A i B es durà a terme als propis centres educatius, que a continuació es
detallen, un cop finalitzat l’horari lectiu:

Centres de primària

Centres de secundària

Escola Vedruna

Institut Baix Empordà

Escola Pi Verd

Institut Frederic Martí Carreras

Escola Sant Jordi

Institut La Sureda

Escola Torres Jonama

Escola Sant Jordi

Escola Barceló i Matas

Centre Prats de la Carrera

En finalitzar el servei dels tallers, l'adjudicatari haurà de deixar els espais i els materials utilitzats en
les mateixes condicions inicials i, en cas contrari, fer-se càrrec de les despeses de qualsevol
desperfecte o reparació conseqüència del mal ús o negligència. Per això, en acabar els tallers, el
responsable de cada centre farà una revisió “in situ” de l'estat de l'equipament.

Clàusula. 4. Gestió del servei
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4.1. Coordinació del servei.
Serà a càrrec de l’adjudicatària posar a disposició del servei tots els recursos, organitzatius,
humans, tècnics i materials necessaris per a la realització dels tallers, per tal de donar cobertura al
calendari definitiu que es comunicarà a l’adjudicatària abans del 20 de setembre.
L’adjudicatària realitzarà la coordinació del servei, designant una persona responsable que haurà
de realitzar com a mínim les següents tasques:
- Organitzar el servei per portar a terme els tallers, d’acord amb el calendari definitiu que se li haurà
comunicat al mes de setembre.
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Els centres educatius, destinataris d’aquest servei, facilitaran i autoritzaran l'ús dels espais
necessaris per a la realització de les activitats que es dugui a terme dins els tallers i lliuraran a
l'adjudicatària, abans de l'inici del servei, un inventari detallat dels materials dipositats en ells amb
l'objectiu de controlar el seu bon ús i sense perjudici de les facultats d'inspecció, control i vigilància
que es reserven i encomanen a les direccions dels centres educatius esmentats.
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Escola Carrilet

- Realitzar un seguiment continuat de la programació tècnica elaborada pel professorat, marcant
objectius i realitzant una avaluació continuada dels resultats.
- Coordinar el servei pedagògic amb la direcció de cadascun dels centres educatius on es prestarà
el servei,.
El coordinador estarà permanentment disponible al llarg de tot el procés i es reunirà
(presencialment i/o telemàticament) amb la següent periodicitat:
1. Una reunió d’inici del contracte.
2. Reunions de seguiment en cas d'incidències.
3. Una reunió de tancament i avaluació per a cada curs escolar.
4. Un cop a la setmana, enviarà al correu electrònic al responsable de l’àrea d’educació de
l’Ajuntament amb el detall del control d’assistència i la relació d’incidències.
L'Ajuntament haurà de disposar en tot moment d'accés a la informació i a la documentació
generada per l'empresa.
4.2. Desenvolupament del servei
Com a màxim abans del 20 de setembre l’adjudicatària haurà de presentar una proposta inicial en
la que es farà constar:
- Taula d’horaris de realització dels tallers a cada centre

- Número d’alumnes inscrits nivell i per sexe.
- Definició dels indicadors d'avaluació que s’utilitzaran i que com a mínim hauran d’avaluar el grau
de millora en el rendiment acadèmic per part dels alumnes participants en els tallers i la Valoració
del taller per part dels centres escolars, dels alumnes i famílies participants i dels monitors/es.
A finals de juny l’adjudicatària haurà de lliurar una memòria que contemplarà, com a mínim, els
següents apartats:
- Taula d’horaris de realització dels tallers a cada centre
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- Equip docent referents dels tallers de cada centre
- Relació de personal educador de cada centre
- Informe/ registre de l’assistència de l’alumnat, amb el número d’alumnes inscrits nivell i per sexe.
- Altes i baixes d’alumnes que s’hagin produït durant el curs
- Incidències
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- Relació de personal educador de cada centre
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- Equip docent adscrit als tallers de cada centre

- Recursos educatius utilitzats per atendre alumnat amb més dificultats d’aprenentatge.
- Resultats dels indicadors d'avaluació emprats.
- Propostes de millora del servei.

4.3.Ambient pedagògic i formatiu
L’adjudicatària hauran de potenciar en l’alumnat i els formadors/es:
- Un tracte amable, conciliador, i educat tan per part de l’alumnat com per part dels formadors/es.
- El respecte per la diversitat d’edats, sexes, religions, cultures, opcions polítiques i personals,
reconeixent aquesta diversitat com a una riquesa per a tothom han de ser la base de les relacions a
l’aula.
- La consolidació dels valors democràtics: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el
respecte i la igualtat han de ser la base de les relacions interpersonals i socials a l’aula.
- La integració d’aquesta diversitat, atenent les necessitats personals de les persones
nouvingudes, estimulant un aprenentatge actiu i generant confiança.
- La tolerància i el respecte vers l’alumnat, afavorint el diàleg i la mediació en la resolució dels
conflictes que es puguin generar a l’aula.

La llengua catalana és la llengua base d’aprenentatge i vehicular del servei educatiu d’estudi assistit
tant en formació com en les comunicacions amb l’alumnat i l’entorn.
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La comunicació amb l’alumnat es farà en català, en la forma escrita i en la verbal. Si l’alumnat té
dificultats de comprensió s’utilitzarà el seu idioma, si es coneix, però sempre amb l’objectiu
d’encaminar l’alumnat a aprendre la llengua catalana.
La comunicació amb les institucions i altres entitats es durà a terme en català tant en la forma
escrita com verbal.

4.5. Ús de les imatges
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4.4.Ús de la llengua
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- El personal adscrit al servei haurà d’utilitzar un llenguatge no sexista: haurà de garantir que en el
desenvolupament del servei no s’utilitzen llenguatge o imatges sexistes

L’adjudicatària no pot utilitzar el nom i la imatge corporativa de l’Ajuntament ni del Centre Municipal
d’Educació, sense que s’autoritzi prèviament i de forma expressa per l'Ajuntament. En el cas que
s'autoritzi s'haurà de fer constar que és un servei municipal i en el cas que permeti logotips, hi
constarà només el de l'àrea d'educació de l'Ajuntament, sempre de conformitat amb els criteris i la
normativa municipal.
No es permet l’ús de imatges de la prestació del servei a través de les xarxes socials, o qualsevol
altre mitjà de difusió sense prèvia autorització de l’Ajuntament.El mestre/a tutor/a lliurarà als
docents dels tallers d’estudi assistit el llistat de l’alumnat que no hagi signat el document conforme
autoritza l’ús de drets d’imatge. Per tant, el personal adscrit al servei no podrà publicar o difondre
imatges de l’alumnat que no hagi signat el document conforme autoritza l’ús de drets d’imatge.
Una vegada finalitzat el contracte, el contractista s’obliga i es compromet a eliminar aquest material
dels seus dispositius electrònics i no fer-ne ús sota cap concepte.

4.6.Resolució d’incidents en el taller
A l’inici de cada curs escolar, l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament acordarà amb els centres educatius
una persona de referència del servei dels Tallers d’estudi assistit encarregada de romandre a
l’escola fins que hagi arribat el docent adscrit als tallers d’estudi assistit perquè en cap moment
l’alumnat es trobi sol.

a. El responsable del tallercomunicarà l’incident al tutor/a dels alumnes per resoldre la incidència i
que s’iniciï el procediment per aclarir els fets.
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b. En cap cas el responsable del taller es posarà en contacte directe amb les famílies de l’alumnat
per resoldre cap incident o altres situacions que es puguin produir. L’interlocutor/a del programa
educatiu amb les famílies és el tutor/a de l’aula del centre educatiu.

Clàusula 5.Recursos humans i tasques a realitzar
5.1. Perfil professional
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En el supòsit que durant l’execució de la contractació es produeixin incidents o conflictes a l’aula
on es realitza el taller es resoldran seguint el procediment següent:
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En el cas d’una situació d’emergència com podria ser el fet que alguna família no sigui puntual a
l’hora de la recollida del seu fill/a en finalitzar l’horari dels tallers, el/la docent adscrit al servei ho
comunicarà a l’Àrea d’Educació, al telèfon 972304345 i a la Policia local al telèfon 972306292 (en
servei de 24h).

L’empresa adjudicatària posarà a disposició del servei elrecursos humans necessaris per realitzar
les tasques de docent en els tallers, amb els següents perfils curriculars:

• Disposar d’un grau universitari en l'àmbit educatiu o social.
• Disposar del certificat de nivell C1 de català.
• Disposar del certificat negatiu d’antecedents penals per treballar amb menors del Registre
Central de Delinqüents Sexuals, tal i com estableix la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció
Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’Enjudiciament civil.
La prestació dels serveis inclourà la substitució del personal en cas de baixa o altra circumstància,
de manera immediata, i el mateix dia, atès que l’alumnat no pot quedar sense atenció. Per tant,
serà responsabilitat de l’adjudicatària cobrir aquest tipus d’incidències amb el personal que es
requereixi i aquest haurà estar en disposició de les titulacions mínimes requerides en aquesta
clàusula o les ofertes per l’adjudicatària.
L’adjudicatària haurà de comunicar i informar puntualment, al coordinador/a del servei designat per
l’àrea d’educació de l’Ajuntament qualsevol canvi en el personal adscrit al servei.
Aquest personal de substitució haurà de disposar de com a mínim les mateixes condicions
curriculars que el personal adscrit al taller i que s’han detallat en el punt anterior.
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- Haurà de respectar estrictament els horaris d’inici i final dels tallers d’estudi assistit. Si preveu que
arribarà tard al taller, ho haurà de comunicar amb la suficient antelació, al coordinador del servei i a
l’escola afectada. A aquest efectes els contactes de les escoles són els següents :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escola Carrilet:Tel. 972 306765
Escola Barceló i Matas: Tel. 972 300924
Escola Torres Jonama: Tel. 972 610882
Escola Pi Verd: Tel. 972 610457
Escola Vedruna: Tel. 972 300739
Escola Sant Jordi: Tel. 972 302898
Institut Baix Empordà: 972 300323
Institut Frederic Martí Carreras: 972 301079
Institut La Sureda: 972 903976
Centre Prats de la Carrera: 972 300204
Centre Municipal d’Educació: 972 304345
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- Preparar abans de la sessió el material necessari que s’haurà d’utilitzar per al desenvolupament
del taller.
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5.2. Tasques a desenvolupar per part del personal docent adscrit a l’execució del taller.

Si no pot preveure el retard ha de comunicar-ho, el més aviat li sigui possible, al coordinador del
servei i al centre educatiu afectat.
- Elaborar una avaluació individualitzada per cadascun dels alumnes a final de curs.
- Ha de procurar crear un bon clima de treball entre a l’alumnat i seguretat per als alumnes per tal
que aquests puguin aprofitar al màxim el recurs.
- Ha d’ajudar l’alumnat a desenvolupar actituds positives envers l’aprenentatge i a descobrir el gust
per aprendre i per la feina ben feta.
- Ser un model d’ús de la llengua catalana, amb l’objectiu de servir de referent per a l’aprenent i per
tal de mostrar la importància i valoració de l’ús de la llengua catalana en un context plurilingüe.
- Fer l’acompanyament de l’alumnat per tal de reforçar els hàbits escolars i desenvolupar tècniques
d’estudi.
- Ha de facilitar la integració entre l’alumnat del grup per afavorir les estratègies de col·laboració i
l’ajut mutu en la resolució de les tasques escolars.
- Ha d’utilitzar un llenguatge no sexista: hauran de garantir que en el desenvolupament del servei no
s’utilitzen llenguatge o imatges sexistes.

- Emetre el informe, en relació a les incidències que puguin sorgir durant l’activitat docent amb els
alumnes o amb el propi servei, que haurà de traslladar puntualment al propi centre educatiu i a
l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament.

Clàusula. 6. Calendari i horaris de serveis orientatius
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Aquesta activitat resta condicionada a l’atorgament de l’una subvenció i a la demanda dels centres
educatius, per la qual cosa no es pot concretar el nombre total de tallers que caldrà impartir.
A continuació es transcriu, únicament a títol informatiu i orientatiu, un calendari i uns horaris del
servei de docència presencial, inicialment previst pel període d’octubre de 2022 a 31 de maig de
2023.
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- Portar a terme un control diari de l’assistència de l’alumnat que estarà sempre a disposició de
l’Àrea d’educació i, en cas d’absències sense justificar que siguin superiors a dues (2) classes
haurà d’informar el centre educatiu corresponent i l’Àrea d’Educació. En aquest supòsit el centre
educatiu valorarà la possibilitat de donar de baixa dels tallers l’alumnat que ha comès les dues
faltes sense justificar per un nou alumnat.
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- Ha de tenir cura del material, el mobiliari i de les condicions d’ordre i neteja de les aules on es
portaran a terme els tallers d’estudi assistit. Els espais hauran de romandre de la mateixa manera
que es trobaven a l’inici dels tallers

Tipus
de
taller

Número
de tallers

A

2

Escola Vedruna

Dilluns de 17.00 h a 18.00 h

A

1

Escola Vedruna

Dimecres de 17.00 h a 18.00 h

A

1

Escola Vedruna

Divendres de 17.00 h a 18.00 h

B

1

Escola Pi Verd

Dimarts de 16.30 h a 18.00h

B

1

Escola Pi Verd

Dijous de 16.30 h a 18.00 h

B

1

Escola Pi Verd

Dimecres de 16.30 a 18.00 h

B

1

Escola Pi Verd

Divendres de 16.30 a 18.00 h

A

2

Escola Sant Jordi

Dimarts de 14.00 h a 15.00 h

A

2

Escola Sant Jordi

Dijous de 14.00 h a 15.00 h

B

1

Escola Torres Jonama

Dimecres de 16.30 h a 18.00 h

B

1

Escola Torres Jonama

Divendres de 16.30 h a 18.00 h

B

1

Escola Torres Jonama

Dilluns de 16.30 h a 18.00 h

B

1

Escola Torres Jonama

Dijous de 16.30 h a 18.00 h

B

1

Escola Barceló i Matas

Dilluns de 16.30 h a 18.00 h

B

1

Escola Barceló i Matas

Divendres de 16.30 h a 18.00 h

B

1

Escola Barceló i Matas

Dimarts de 16.30 h a 18.00 h

B

1

Escola Barceló i Matas

Dimecres de 16.30 h a 18.00 h

B

2

Escola Carrilet

Dimarts de 16.30 h a 18.00 h

B

2

Escola Carrilet

Dijous de 16.30 h a 18.00 h

Horari

TALLERS D’ESTUDI ASSISTIT DE SECUNDÀRIA
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Centre
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TALLERS D’ESTUDI ASSISTIT DE PRIMÀRIA

Tipus
de
taller

Número
de
tallers

B

2

Institut Baix Empordà

Dilluns i dimecres de 15.30 a 17 h

B

2

Institut Frederic Martí Carreras

Dimarts i dijous de 15.30 a 17 h

A

2

Institut Nou Palafrugell

Dimarts d’11.30 a 13 h

A

2

Escola Sant Jordi

Dimarts i dijous de 14 a 15 h

A

2

Centre Prats de la Carrera

Dimecres i divendres de 15 a 16
h

Centre

Horari

Número
de
tallers

C

10

Centre

Horari

Centre Municipal d’Educació

Matins a definir

El calendari definitiu es comunicarà al contractista durant el mes de setembre per tal de coordinar
l’adscripció del personal que es requereix per la realització dels tallers. El contractista haurà de
garantir la flexibilitat de l’execució de la prestació del servei en el calendari i en els horaris
establerts, als efectes d’adequar-lo a les necessitats del servei de cada curs educatiu. Per tant, la
modificació d’aquest calendari i horaris no serà considerada una modificació substancial de les
condicions contractuals.

NURIA AUPI (1 de _2 1)
Cap Educació
Data signatura :08/03/2022 12:09:30
HASH:08C8C0C20D0D7471DB552121D27BC5E4B507CB05

Palafrugell, 08/03/2022.
Cap de l’àrea d’educació, Núria Aupí

C. Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 61 31 00 · ajuntament@palafrugell.cat · www.palafrugell.cat

Codi per a validació :CGBXH-WSA97-3YU4U
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 9/9.

Tipus
de taller

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL - Judici - Informe educació

TALLERS D’ESTUDI ASSISTIT A L’ESTIU

