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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Assumpte: C183-2022-5681 de Projecte informatiu i educatiu revista escolar digital.
Clàusules tècniques
Clàusula 1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és oferir formació específica de primeres nocions de comunicació
audiovisual i periodisme a infants de cicle superior d’educació primària de l’escola El Dofí de
Premià de Mar i 3r de la ESO de l’institut de Premià de Mar.
El Projecte ofereix activitats lúdiques de lleure esportives i artístiques per promocionar l’ús de
les tecnologies digitals i disminuir la possible escletxa social i educativa existent al municipi.
El Projecte informatiu i educatiu revista digital inclou les prestacions següents:
-

Dinamització del projecte.

-

Formació teòrica específica.

-

Supervisió dels continguts de la revista.

-

Difusió de resultats de la creació dels alumnes a les diferents xarxes socials.

-

Detecció del talent a través d’habilitats específiques en l’àmbit.

-

Creació del diari col·laboració Premià Report (totes les escoles del municipi) i de
l’activitat extraescolar 'Fem un diari'.

-

Consolidació del diari El Dofí Report.

Clàusula 2.- USUÀRIS PROJECTE INFORMATIU I EDUCATIU REVISTA ESCOLAR
DIGITAL
Els usuaris del Projecte Informatiu i Educatiu Revista Escolar Digital seran infants d’entre 10 i
12 anys de l’escola El Dofí de Premià de Mar.
A més, es durà a terme a 3er de la ESO, de l’Institut de Premià de Mar dins l'optativa de revista,
que compta amb dues hores de dedicació setmanal. La redacció escolar estarà formada per uns
25 alumnes, dins de les accions previstes en la subvenció d'educació mediàtica de l'Ajuntament
de Premià de Mar.
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Clàusula 3.- FUNCIONAMENT DEL PROJECTE INFORMATIU I EDUCATIU REVISTA
ESCOLAR DIGITAL
El funcionament del Projecte Informatiu i Educatiu Revista Escolar Digital, es planteja segons
el següent protocol:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presentació del coordinador del projecte al centre.
Selecció del grup escolar participant.
Descarrega dels materials i programes informàtics específics.
Formació teòrica.
Redacció escolar.
Proposta de treball.
Creació de continguts.
Selecció de continguts escollits.
Edició i publicació dels continguts.

Es contempla un número aproximat de 1 sessió setmanal per a cada usuari.
Sobre la pauta de treball es podran acordar variacions en funció de les característiques i nombre
dels infants i de la valoració professional que se’n faci.
Clàusula 5.- PROFESSIONALS DEL PROGRAMA
Els/Les professionals que hagin de dur a terme el programa, hauran d’acreditar com a mínim la
formació universitària i experiència en l’àmbit del Periodisme i Comunicació Audiovisual
especialitzats en l’àmbit educatiu.
Amb la presentació de la proposta, les empreses candidates hauran d’incloure els Currículums
Vitae dels professionals, juntament amb el certificat d’inexistència de delictes de naturalesa
sexual.
L’empresa adjudicatària també haurà de signar el corresponent document de protecció de
dades personals.
Clàusula 6.- TEMPORALITAT DEL PROGRAMA
El Programa tindrà una durada de 9 mesos, iniciant la seva execució el dia 1 d’octubre de
2022, i finalitzant el 12 de juny de 2023.
L’execució del programa serà de dilluns a divendres, en horari de migdia, que no podrà
coincidir amb l’horari escolar, sens perjudici que alguna les activitats amb professionals de
l’Ajuntament, dels centres d’educació o de les famílies, puguin dur-se a terme en horari de matí.
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Clàusula 7.- MITJANS I MATERIALS TÈCNICS ADSCRITS
L'Institut de Premià de Mar i l’escola El Dofí comptaran amb tots els serveis previstos al
projecte: un pla de treball, la dinamització d'un periodista professional, capçalera pròpia, etc.
L’empresa adjudicatària aportarà el material pedagògic que s’escaigui per desenvolupar
l’activitat objecte de contracte, tablets, pissarres digitals i aplicatius informàtics.
Les activitats amb els infants es duran a terme a l’escola El Dofí i l’Institut de Premià de Mar.
Clàusula 8.- CONTROL I SEGUIMENT DEL PROGRAMA
L’Ajuntament de Premià de Mar, a través del servei d’Educació, vetllarà pel correcte
funcionament del servei i exercirà les facultats d’inspecció, control i avaluació de l’execució del
contracte.
En aquest sentit, l’empresa adjudicatària haurà d’informar a l’Ajuntament sobre la prestació del
servei atenent adequadament les demandes d’informació que es formulin.
Tanmateix, s’establirà una coordinació trimestral amb el servei d’Educació per valorar els
casos a incorporar al programa i fer el corresponent traspàs.
L’empresa adjudicatària, al finalitzar la intervenció amb cada, usuari presentarà una memòria
d’avaluació del curs on quedi reflectida la següent informació mínima:
-

Assoliment d’objectius
Nombre de sessions realitzades
Nombre de participants
Col·laboració en un taller mensual virtual amb tots els participants del Projecte
informatiu i educatiu revista escolar
Resum de les intervencions realitzades
Valoració de la proposta inicial.

Procés de presentació de propostes:
Per participar al procés d’adjudicació del Projecte informatiu i educatiu revista escolar, caldrà
presentar la següent documentació:
Projecte descriptiu del Programa, que especifiqui, com a mínim:
o
o

Presentació del coordinador del projecte al centre.
Selecció del grup escolar participant.
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Descarrega dels materials i programes informàtics específics.
Formació teòrica.
Redacció escolar.
Proposta de treball.
Creació de continguts.
Selecció de continguts escollits.
Edició i publicació dels continguts.

o
o
o
o
o
o
o
-

Pressupost per a la execució del programa, que no podrà excedir dels 12.480 €, IVA
inclòs.

-

Currículum vitae del personal que executaria el programa.

-

Declaració responsable de conformitat amb l’existència del certificat negatiu de
delictes de naturalesa sexual, de tots/es els/les professionals.

Barem:
Les propostes es valoraran segons el següent barem:
Idoneïtat de la proposta i marc teòric...........................................................................20 punts
Incorporació de millores: 2 punts per cada millora implementable, fins a un màxim de 10 punts.
Canals de comunicació i coordinació................................................................... ..........10 punts
Nombre d’atorgaments i reconeixements de l’empresa….....................

.......................20 punts

Formació i adient, dels/de les professionals adscrits/es a la proposta................................20
punts
(2 punts per formació afegida a la requerida fins a un màxim de 20 punts)
Anys d’experiència en l’àmbit educatiu al Maresme......................................................15punts
Preu.....................................................................................................................................5 punts
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