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CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR PER A L’ADJUDICACIÓ DE GESTIÓ I
DINAMITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS INFANTILS DE DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ –
LOT 1: Casals Infantils

-

Empreses presentades:
CET 10
INCOOP
Progess Lleure
Fundació Pere Tarrés
Feta la lectura del projectes presentats, el resum de la puntuació és la següent:
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1.Per la qualitat en la proposta dels
serveis bàsics i complementaris:
1.a.Per la concreció de la proposta
de serveis bàsics i complementaris,
en el projecte de casals infantils, i la
concreció de la proposta de l’Espai
Familiar de Criança Municipal
(EFCM) El Petit Drac
1.b.Per la incorporació en el
projecte, dins d’aquests serveis
bàsics, d’ un projecte específic
d’interrelació i d’activitats
orientades a les famílies
2.Per la qualitat en la proposta d’un
pla de participació d’infants i
adolescents
3.Per la qualitat en la proposta d’un
pla de sostenibilitat
4.Per la presentació d’un pla de
formació dels treballadors
TOTAL
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MOTIVACIÓ DE LA PUNTUACIÓ SEGONS LES PROPOSTES PRESENTADES PER LES
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA PER CET10
1.Per la qualitat en la proposta dels serveis bàsics i complementaris:
1.a.Per la concreció de la proposta de serveis bàsics i complementaris, en el projecte
de casals infantils, i la concreció de la proposta de l’Espai Familiar de Criança Municipal
(EFCM) El Petit Drac:
Descriu de forma molt correcte tots els serveis bàsics i complementaris explicitant en
cada un d’ells la seva descripció, els seus objectius específics, la seva periodicitat, els
materials necessaris, els destinataris, les adaptacions als infants amb NEE i la seva
avaluació específica a partir d’una bateria d’indicadors per a cada servei bàsic i
complementari. El sistema proposat recull el grau d’assoliments del objectius descrits
per a cada servei. Cal dir, però que no es detallen propostes concretes d’activitats ni
per franges d’edat ni per equipaments, la qual cosa es valora com a molt necessària.
En el servei complementari de Casals de vacances no es menciona el “Casalet de
setembre”, servei descrit com a període excepcional d’activitat diferenciat del Casal
d’Estiu, del Casal de Setmana Santa i del Casal de Nadal. En la seva proposta d’aquest
servei complementari no es detallen propostes d’activitats ni concretes ni generals ni
possibles centres d’interès. La durada de cada un dels casals nomenats es valora com a
correcte i bàsica.
Pel servei complementari de 12 a 16 anys és fa una proposta general i comú a tots els
equipaments amb una periodicitat d’una tarda a la setmana sense concretar horaris.
Metodològicament es centra en dos eixos clau d’actuació:
- un espai on “estar” com a lloc de trobada i relació; dotat de recursos que
puguin esdevenir reclam per als nois i noies,
- i alhora, una oportunitat educativa: un lloc amb un ambient tranquil on poder
xerrar i jugar a jocs de taula, jocs esportius tipus futbolí o tennis taula, jocs
electrònics, etc. Un programa d’activitats dirigides que permeti “fer”. Les
activitats es centren en tallers i projectes de curta durada, com competicions
de jocs de taula, tennis taula, circ, robòtica o música, entre d’altres. A més a
més, es proposa portar a terme projectes que permetin als i a les joves la
participació dinàmica en activitats del barri. La valoració d’aquesta proposta és
favorable.
Cal destacar que es proposa un nou servei complementari anomenat Servei d’atenció
al monitoratge en pràctiques, que té com a objectius principals el desenvolupament
acadèmic i professional dels i les estudiants de lleure, reforçar la tasca educativa dels
casals infantils i promoure un sistema acadèmic i professional inclusió per mitjà del
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projecte propi de l’empresa adreçat a joves amb discapacitat intel·lectual lleu i
intel·ligència límit. La proposta s’implementaria en tots els casals infantils i durant tot
l’any. Aquesta es considera una bona proposta innovadora i que pot aportar un valor
afegit al projecte ja que contempla la col·laboració de joves amb diversitat funcional.
La proposta descriu de forma bàsica les peculiaritats territorials de cada equipament i
concreta per a cada un d’ells tots els serveis bàsics i complementaris que es proposen
implementar. Però aquesta descripció no entra en un detall acurat de tots els serveis
que formen part o poden formar part de la xarxa d’interrelacions, de treball conjunt
i/o col·laboratiu de cada un dels territoris on s’ubica cada un dels equipaments, tot i
que si es mencionen centres escolars de la seva àrea d’influència. Tampoc desenvolupa
dins del CI el Vaixell la singularitat de l’ Espai familiar la Vela.
A nivell metodològic, tot i que s’explicita que els centres d’interès en formen part de la
base metodològica del projecte, no es desenvolupen propostes concretes de centres
d’interès ni generals ni específics per a cada equipament. Tampoc es fa cap proposta
d’estructuració d’una programació tipus a mode de model ni general ni per a cada una
de les ludoteques.
El pla de comunicació i difusió tal i com es descriu en la seva proposta, és un pla
general i bàsic per a tots els equipaments, on també es descriuen els diferents mitjans
de difusió tant online com offline.
La proposta de les possibles adaptacions que es poden oferir en situacions
d’excepcionalitat consisteix en un pla general que pretén ser l’eina per donar resposta
a qualsevol situació d’excepcionalitat sobrevinguda en qualsevol dels equipaments. A
partir d’uns protocols d’actuació segons el context que pugui generar la situació
d’excepcionalitat. Per tant és un pla que no fa propostes concretes d’adaptacions de
serveis concrets davant de possibles situacions d’excepcionalitat.
Respecte a la proposta de l’ EFCM el Petit Drac, es descriuen, de forma correcte, els
objectius generals, la metodologia general inspirada en pedagogues i pedagogs
referents com Maria Montessori, Emmi Pickler i Alexander Sutherland.
El pla d’activitats anual té en compte tota la varietat d’actuacions/activitats
relacionades al plec de prescripcions tècniques complint els mínims establerts i fa una
proposta de calendari. De cada tipus d’activitat es descriuen els objectius específics, els
destinataris, la descripció , la proposta de dies i horaris, així com la periodicitat, però
no es fan propostes concretes. Es fa una descripció força detallada dels materials
necessaris per dur a terme el servei, inclús s’especifiqués materials en funció d’alguns
tipus d’activitat i en funció dels grups d’edat: lactants, caminats i grans (2-3 anys).
Es descriuen 4 instruments d’avaluació específics i per a quin tipus d’activitats es faran
servir. Un d’aquests instruments recull una bateria força detallada d’indicadors. I per
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últim s’enumera de forma força genèrica els agents amb els quals es proposa
coordinar el servei. La proposta es valora favorablement.
En conclusió CET 10 fa una proposta correcta respecte al marc conceptual però falta
concreció en determinats aspectes, com els centres d’interès, com les propostes de
programació d’activitats, com l’estructuració d’una programació tipus; així com
contemplen l’atenció a les persones amb necessitats educatives especials, de forma
correcta però bàsica. La descripció dels territoris és molt bàsica. Dins els serveis
complementaris no descriuen el casalet de setembre, però si que estructuren els
diferents serveis complementaris en un calendari i la seva localització per a cada
ludoteca.
Dins el Casal Infantil El Vaixell, no desenvolupen una proposta per l’espai familiar la
Vela, servei singular d’aquest casal. Malgrat això, la proposta que fan del servei
EFCM El petit Drac és correcte. Contemplen l’atenció a les persones amb necessitats
educatives especials, de forma correcta però bàsica.
PER TOT L’ESMENTAT SE LI ATORGUEN 5 PUNTS.
1.b.Per la incorporació en el projecte, dins d’aquests serveis bàsics, d’ un projecte
específic d’interrelació i d’activitats orientades a les famílies:
Descriu de forma detallada els projectes familiars de cada un dels equipaments amb
actuacions diverses d’interrelació i d’activitats variades adreçades a les famílies dels
infants, tenint en compte les peculiaritats territorials de cada un d’aquests
equipaments.
Per a cada un dels projectes detalla els seus objectius específics, la seva periodicitat, el
seu desenvolupament concret, els materials necessaris i el calendari d’aquestes
actuacions al llarg d’un any.
La proposta contempla un model d’atenció i comunicació amb les famílies comú a tots
els equipaments, on es descriuen de forma bàsica els mecanismes de relació amb les
famílies, que tenen en compte des de la vinculació inicial amb la família, la creació
espais d’acollida, la comunicació del conjunt de normatives, protocols interns,
projectes, la utilització d’espais tant formals, com informals de relació, atenció i
participació, fins a la implementació d’espais i eines per la valoració i millora del servei.
Cal comentar que no es descriu com es farà el seguiment individual dels infants, sobre
tot d’aquells derivats pels serveis d’atenció social, i el seguiment individualitzat amb
les famílies en espais formals i informals no s’estructura prou. La proposta no té en
compte els diferents models de famílies, tot i ser un aspecte important a tenir en
compte en el seguiment individualitzat i en l’orientació de propostes.
Tot i que parla de la relació amb els serveis socials, aquesta no queda explícitament
estructurada en l’organització dels equips.
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Cal destacar que la proposta inclou un model de detecció de situacions de
vulnerabilitat a partir d’una bateria concreta d’indicadors i un protocol d’assetjament
ideat pel Departament de treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya
anomenat “L’educació en el lleure com a espai de protecció“. En aquest model i
protocol es contempla la derivació en cas necessari a serveis d’atenció social, però no
es detalla el sistema de coordinació amb aquests serveis socials de territori i/o altres.
En conclusió, CET 10 fa una proposta força correcta, atenent diferents aspectes en la
interrelació familiar, fent atenció a la diversitat així com a l’atenció de situacions de
vulnerabilitat i descrivint un protocol d’assetjament. Fa propostes de projectes
familiars específics per equipaments, complementat amb un calendari d’execució.
No obstant, falta concreció en les accions per a portar a terme aquests aspectes. No
s’estructura de forma suficient el circuit de coordinació ni derivació a serveis socials
així com el servei d’atenció de seguiment individualitzat.
PER TOT L’ESMENTAT SE LI ATORGUEN 1,5 PUNTS.
2.Per la qualitat en la proposta d’un pla de participació d’infants i adolescents
Descriu la proposta d’un pla de participació d’infants i adolescents de forma correcte:
amb objectius generals, un procés metodològic que desenvolupa en 4 fases, amb un
conjunt de propostes d’accions participatives concretes per a dur a terme en el dia a
dia dels casals infantils. En aquestes accions participatives es concreten per a cada una
d’elles: objectius específics, periodicitat, material i desenvolupament de l’acció.
La proposta descriu les característiques diferencials de cada franja d’edat vers els
processos participatius (3 a 5 anys, 6 a 9 anys, 10 a 12 anys i més de 12 anys), però no
s’especifiquen les adaptacions a les peculiaritats territorials de cada equipament.
El pla de comunicació i difusió proposat és el ja descrit i és un pla general i bàsic per a
tots els equipaments.
La proposta presentada té com a referència, entre altres les orientacions de la “Guia
per impulsar la participació dels infants en els serveis i projectes municipals”.
La proposta de les possibles adaptacions que es poden oferir en situacions
d’excepcionalitat consisteix en el pla general anteriorment ja descrit, i que pretén ser
l’eina per donar resposta a qualsevol situació d’excepcionalitat sobrevinguda en
qualsevol dels equipaments.
En conclusió CET10 fa una proposta correcta, però general, atenent a les
característiques maduratives de cada grup d’edat, tot i que manca la concreció de
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PER TOT L’ESMENTAT SE LI ATORGUEN 3 PUNTS.
3.Per la qualitat en la proposta d’un pla de sostenibilitat:
Descriu una proposta de pla de sostenibilitat de forma força correcte i tranversal,
prenent com a referència principal l’ Agenda 2030 de desenvolupament Sostenible. El
pla descriu: uns objectius generals i una metodologia activa i participativa compartida
amb el pla de participació d’infants i adolescents. El pla de sostenibilitat descriu les
peculiaritats maduratives de cada franja d’edat (3 a 5 anys, 6 a 9 anys, 10 a 12 anys i
més de 12 anys). És un pla general per a tots els equipaments i viable segons els
recursos disponibles dels equipaments, que té com a marc de referència la Guia per als
dinamitzadors i dinamitzadores, editada pel Departament de Benestar social i família
de la Generalitat, amb la col·laboració de la Fundació Jaume Bofill.
El pla de sostenibilitat presentat descriu unes accions concretes on s’especifiquen
objectius específics, periodicitat i materials. Aquestes accions transversals descrites
són:
- Mecanismes de protecció per a infants i famílies,
- Alimentació sostenible i estil de vida saludable,
- Mecanismes i cadenes ètiques de subministrament,
- Igualtat de gènere,
- Lluita contra el canvi climàtic i
- el foment d’un ambient tolerant, inclusiu i divers.
El pla de comunicació i difusió proposat és el ja descrit i és un pla general i bàsic per a
tots els equipaments.
La proposta de les possibles adaptacions que es poden oferir en situacions
d’excepcionalitat consisteix en el pla general anteriorment ja descrit, i que pretén ser
l’eina per donar resposta a qualsevol situació d’excepcionalitat sobrevinguda en
qualsevol dels equipaments.
En conclusió la proposta és correcta però en la seva descripció, falta concreció
territorial i dels equipaments. La proposta, però, és valora com a molt adequada, ja
que contemplen aquest àmbit com a transversal. La temàtica, no és només de
reciclatge i medi ambiental, sinó que aborden altres temàtiques d’interès, que des
d’un punt de vista educatiu són molt interessants en l’educació en el lleure. A més
tenen en compte en la seva proposta, les característiques maduratives dels infants i
adolescents, la qual cosa es valora molt favorablement.
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4.Per la presentació d’un pla de formació dels treballadors
Aporta un pla de formació força excel•lent i diferenciant perfils professionals:
coordinador/a, Directors/es i Animadors/es. La proposta supera en hores el mínim
establert en el plec, i, també, diferent per cada perfil professional. Es presenta un
distribució de les diferents càpsules formatives especificant el número d’hores de cada
càpsula i els perfils professionals als qual s’adreça, així com una proposta de calendari
de formació anual.
El pla de formació proposat incorpora formació en:
- la perspectiva de gènere,
- el coneixement de la diversitat de necessitats educatives especials en els
infants,
- prevenció i detecció situacions de necessitat,
- vulnerabilitat i/o risc social dels infants,
- així com el coneixement de les violències sexuals i el maltractament infantil, i
els protocols a aplicar que estableixi l’Ajuntament de Barcelona a tal efecte;
- en la gestió de xarxes socials, i/o altres aplicacions informàtiques de l’àmbit de
la comunicació audiovisual,
- i proposa incorporar una altra temàtica de formació que concreta en el
lideratge emocional d’equips de treball.
Cada una de les càpsules incorpora: objectius específics, periodicitat, material ,
desenvolupament i avaluació. Per l’avaluació a part de la proposta general a tot el
projecte i plans, proposa una enquesta de satisfacció adreçada als i les professionals
dels equipaments.
Per l’avaluació a part de la proposta general a tot el projecte i plans, proposa una
enquesta de satisfacció adreçada als i les professionals dels equipaments.
Cal destacar que aquest pla de formació proposat compte amb el suport del Centre de
Formació CET 10, acreditat pel Departament d’ Educació de la Generalitat de Catalunya
i reconegut per l’ Escola Catalana de l’ Esport. Aquest pla de formació l’emmarquen en
uns objectius generals i en uns principis metodològics que guien totes les propostes
formatives: Educació integral, Intencionalitat educativa, Enfocament competencial,
Enfoc professional, Treball en xarxa, Inclusió i igualtat d’oportunitats i Integració.
En conclusió la proposta de formació presentada és excel·lent, amb diferenciació
d’oferta formativa segons perfil professional, i amb un detall d’objectius i sistemes
d’avaluació. Proposa un pla general d’organització i calendari.
PER TOT L’ESMENTAT SE LI ATORGUEN 4,75 PUNTS.
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VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA PER INCOOP

1.Per la qualitat en la proposta dels serveis bàsics i complementaris:
1.a.Per la concreció de la proposta de serveis bàsics i complementaris, en el projecte
de casals infantils, i la concreció de la proposta de l’Espai Familiar de Criança Municipal
(EFCM) El Petit Drac
Descriu de forma correcta els serveis bàsics i els serveis complementaris proposats,
explicitant en cada un d’ells la seva descripció, amb propostes concretes d’activitats i
actuacions, però generals per a tots els equipaments. Es fa una proposta general
d’objectius i de metodologia, a partir d’uns principis pedagògics i metodològics
d’intervenció i la descripció d’uns centres d’interès tranversals correctes (educació
ambiental, interculturalitat, expressió artística, educació emocional i perspectiva de
gènere) i que es desenvolupen en la programació d’activitats de tots els equipaments.
Tot i que en la proposta educativa anual les activitats es descriuen activitats
diferenciades per franges d’edat, no concreten l’adaptació a característiques i
necessitats individuals dels infants.
Es fa, per al conjunt dels serveis bàsics i complementaris proposats, una avaluació
general bàsica, que detalla uns indicadors generals comuns per a totes els casals
infantils. Formaran par de l’avaluació proposada, els nens i nenes, pares i mares i
l’equip professional, així com s’inclouen les memòries trimestrals.
El projecte descriu una comunicació i difusió també bàsica, que pretén garantir
l’accessibilitat a partir de la seva senzillesa i evitant les barreres idiomàtiques. La
proposta de comunicació i difusió es més detallada pels serveis de 0-3 anys,
concretament, per l’ Espai familiar la Vela i per l’ EFCM el Petit Drac, on per aquests
dos serveis, es concreten unes estratègies de difusió que van des de la comunicació
directa i de proximitat de l’equip tècnic de cada servei, a partir “d’agents derivadores i
comunitàries”, les “mares mentores” i, per últim, la difusió gràfica i les xarxes socials. A
partir d’aquesta edat, no es detecta cap difusió i comunicació específica.
En el treball d’interrelació amb l’entorn i comunitari proposat, es manifesta un
insuficient coneixement dels serveis, equipaments i entitats que interactuen o poden
interactuar amb cada un dels equipaments, i s’arriba a anomenat centres escolars fora
de la seva àrea d’influència. Es fa una descripció detallada d’activitats comunitàries
però que es concentren majoritàriament en el barri de Sant Martí de Provençals.
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No s’aporten propostes noves d’altres possibles serveis complementaris atenent la
singularitat de cada equipament.
En el servei complementari de Casals de vacances no es menciona el “Casalet de
setembre”, servei descrit com a període excepcional d’activitat diferenciat del Casal
d’Estiu, del Casal de Setmana Santa i del casal de Nadal. Tampoc s’emmarca el casal
d’estiu en la Campanya de Vacances d’Estiu de l’ Ajuntament de Barcelona, tal i com
s’especifica en el plec de prescripcions tècniques.
Respecte al servei de 12 a 16 anys, tot i que es concreta una proposta educativa anual,
les propostes d’activitats en diferents àmbits (educació emocional, perspectiva de
gènere, interculturalitat, expressió artística i educació ambiental) només van dirigides
als i les adolescents de 12 a 14 anys. No atén, per tant, al grup de més de 14 anys.
També es proposa la realització de tres activitats mensuals en col·laboració amb altres
agents dels territoris, que seran acompanyades per l’equip educatiu i vetllarà perquè
les joves liderin tot el procés. L’oferta proposada per aquest grup d’edat és d’una tarda
a la setmana per a tots els casals infantils, d’unes tres hores de durada.
Es descriu de forma molt bàsica i estàndard les possibles adaptacions que es poden
oferir en situacions d’excepcionalitat, en alguns dels serveis bàsics i complementaris i
només relacionades amb la Covid-19, no contemplant que es puguin donar altres
situacions d’excepcionalitat.
Respecte a la concreció d’una proposta per l’ EFCM el Petit Drac, cal destacar que és
una proposta de funcionament global que també es proposa per l’ Espai Familiar la
Vela, no tenint en compte les diferències ni de servei, ni d’equip professional ni de
territori, que fan que siguin dos serveis amb objectius comuns però que han de tenir
un funcionament diferenciat. La proposta descriu objectius generals comuns,
metodologia general i comuna, així com una organització estàndard de les sessions
amb les famílies, però sense concretar la seva periodicitat ni la seva durada.
Es complementa la proposta amb una programació anual d’activitats: tallers, xerrades,
sessions de psicomotricitat, de música, de massatges,..., que s’han d’incorporar a la
programació mensual, però no queda clara la seva freqüència, ni la durada de les
sessions. No es fan propostes de caràcter comunitari. Les activitats s’adaptaran a les
edats i als interessos expressats per les famílies o detectades per l’equip professional.
Cal destacar que la proposta pel projecte d’EFCM el Patit Drac, descriu un protocol
d’obertura per fases i calendaritzat, on es preveu l’obertura del servei cap al mes de
maig.
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En conclusió, INCOOP fa una proposta insuficient respecte a la concreció territorial i
d’equipament en la descripció dels serveis bàsics i complementaris, en concret, no
expliciten el grup de 14 a 16, el casalet, ni les especificitats diferenciades respecte a
L’Espai familiar La Vela i l’EFCM el petit Drac.
En la seva proposta educativa anual es descriuen activitats diferenciades per franges
d’edat, però no concreta l’adaptació a característiques i necessitats individuals dels
infants i el seu entorn.
Es detecta certa incoherència en el pla de col·laboració amb agents del territori, ja
que descriuen serveis d’altres barris que no són adients en la coordinació dels casals
infantils que formen part de l’objecte del contracte.
PER TOT L’ESMENTAT SE LI ATORGUEN 3,50 PUNTS.
1.b.Per la incorporació en el projecte, dins d’aquests serveis bàsics, d’ un projecte
específic d’interrelació i d’activitats orientades a les famílies:
Descriu de forma detallada un projecte general d’interrelació i d’activitats adreçades a
les famílies dels infants comú per a tots els casals infantils no tenint en compte les
peculiaritats ni de cada equipament ni territorials, tot i que es descriu en el pla de
treball anual amb famílies alguna proposta concreta exclusiva dels equipaments .
La proposta, té em compte les famílies nouvingudes i les famílies amb infants amb
necessitats educatives especials, tot i que no concreta quin és el desenvolupament
específic en les actuacions, que es proposa; tampoc té en compte els diferents models
de famílies, tot i ser un aspecte important a tenir en compte en el seguiment
individualitzat i en l’orientació de propostes.
Del projecte detalla correctament els seus objectius generals de treball, la metodologia
general i un programa d’activitats anual calendaritzat on es descriuen per a cada una
de les activitats els objectius específics, l’àmbit de treball, la seva descripció i els grups
d’edat als quals s’adrecen.
La metodologia de dinamització amb les famílies proposa:
- Reunions formals de seguiment pedagògic individual dels infants amb les
famílies amb una temporalitat de com a mínim dos cops l’any, a l'inici i al final
de curs.
- Reunions informals amb les famílies a l’entrada i sortida dels infants al casal
amb una temporalitat diària.
- Implicació en el funcionament diari dels equipaments: a l’entrada i la sortida
dels infants de l’equipament.
- Espais i activitats compartides amb una temporalitat mensual.
- Dotar a les famílies d’eines formatives a partir de xerrades, tallers,
conferències. Temporalitat: Trimestral.
- Participació en les Xarxes Socials com a canal de comunicació i socialització per
treballar amb les famílies. Temporalitat: Setmanal.
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Seguiment i coordinacions amb Serveis Socials. Fer el seguiment i coordinacions
d’aquelles famílies derivades per Serveis Socials. Temporalitat: Mensual.
Participació a les reunions informatives dirigides a les famílies. Es realitza un
mínim d’una reunió de famílies al trimestre.
Col·laboració amb les AFA de referència, a partir de reunions de coordinació
per establir estratègies i activitats. Temporalitat: Tot l’any.

La proposta contempla un model de detecció i ajuda de necessitats familiars en
entorns vulnerables comú a tots els equipaments, on es descriu de forma bàsica com
es proposa treballar des dels casals infantils la vulnerabilitat a partir de la prevenció, la
detecció l’acompanyament i la derivació. Aquest model no contempla el seguiment
individual a través de la fitxa d’observació tal i com s’especifica en el plec.
L’avaluació proposada per aquest projecte descriu uns indicadors específics però
comuns a tots els equipaments.
En conclusió, INCOOP fa una proposta de treball d’interrelació amb les famílies
correcta. No es fan propostes diferenciades ni per equipament ni per territori. El
calendari d’atenció a les famílies és genèric per a tots els equipaments. No
s’estructura ni es concreten els protocols de derivació ni les relacions de les diferents
casals infantils amb els diferents serveis d’atenció social.
PER TOT L’ESMENTAT SE LI ATORGUEN 1,25 PUNTS.
2.Per la qualitat en la proposta d’un pla de participació d’infants i adolescents,
Descriu la proposta d’un pla de participació d’infants i adolescents de forma correcte:
amb objectius generals; amb un procés metodològic de participació mitjançant
diferents metodologies: Hart i Gaitán, d’ Alfageme, Liebel i Cussianovich, i de Novella, i
tenint en compte la participació de la comunitat com a eix fonamental per a crear
sinergies territorials de col·laboració i coordinació i d’articulació de projectes conjunts;
amb un rol definit de l’equip educatiu; i amb la proposta d’un pla d’accions i activitats
participatives concretes a partir de tres dels objectius generals.
A cada una de les activitats/accions proposades es concreten per a cada una:
metodologia específica, temporalitat, materials i indicadors específics d’avaluació.
La proposta descriu l’adaptació de la metodologia a cada franja d’edat: 3 a 5 anys, 6 a
11 anys i de 12 a 14 anys, però no es té en compte els i les adolescents majors de 14
anys i no s’especifiquen les adaptacions a les peculiaritats territorials de cada
equipament.
La proposta presentada té com a referència, entre altres les orientacions de la “Guia
per impulsar la participació dels infants en els serveis i projectes municipals”.
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L’avaluació de pla de participació proposada per aquest projecte descriu uns
indicadors específics però comuns a tots els equipaments i segueix el mateix esquema
que la proposada per als altres projectes.
La comunicació i difusió del pla de participació presenta incoherències en el contingut,
doncs es descriuen estratègies de difusió de l’ Espai Familiar la Vela i l’ EFCM el petit
Drac, però no pel conjunt de la proposta.
La proposta de
possibles adaptacions que es poden oferir en situacions
d’excepcionalitat, està només relacionades amb la Covid-19, no contemplant que es
puguin donar altres situacions d’excepcionalitat.
En conclusió fan una proposta de pla participació correcta, però general, on no es
concreten les adaptacions a cada equipament i territorials. Manca la incorporació
de la franja d’edat a partir dels 14, i es detecten incoherències en el pla de
comunicació i difusió descrit.
PER TOT L’ESMENTAT SE LI ATORGUEN 3 PUNTS.
3.Per la qualitat en la proposta d’un pla de sostenibilitat:
Descriu la proposta d’un pla de sostenibilitat de forma correcte, a partir del projecte
propi: “les 10 mesures d’ Incoop ecosostenible. Aquestes mesures descrites es proposa
desenvolupar-les al llarg de tot l’any i en tots els casals infantils. Es destaquen les
mesures:
- Reducció del consum de paper,
- Les 3Rs
- i Ús de materials sostenibles.
El pla proposat descriu: els objectius de treball, la metodologia a partir de les mesures
descrites i una programació d’activitats i actuacions viables per a cada mesura
proposada. Cada activitat estableix una metodologia pròpia, i en algunes diferenciada
per edats (4 a 8 anys, 9a 11 anys i 12 a 16 anys), una temporalitat i materials
necessaris, comunicació i difusió, avaluació,...,
L’avaluació de pla de participació proposada per aquest projecte descriu uns
indicadors específics però comuns a tots els equipaments i segueix el mateix esquema
que la proposada per als altres projectes.
La comunicació i difusió del pla de participació presenta incoherències en el contingut,
doncs es descriuen estratègies de difusió de l’ Espai Familiar la Vela i l’ EFCM el petit
Drac, però no pel conjunt de la proposta.
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La proposta de
possibles adaptacions que es poden oferir en situacions
d’excepcionalitat, està només relacionades amb la Covid-19, no contemplant que es
puguin donar altres situacions d’excepcionalitat.
En conclusió la seva proposta és correcta, però es redueix al reciclatge i la
sostenibilitat mediambiental. No incorpora altres aspectes que es consideren
importants per al treball amb els infants en l’educació en el lleure (perspectiva de
gènere, inclusió, cultura de la pau.... ) i no fa propostes a nivell territorial, ni
diferenciades per equipament. Es detecten incoherències en el pla de comunicació i
difusió descrit.
PER TOT L’ESMENTAT SE LI ATORGUEN 2 PUNTS.
4.Per la presentació d’un pla de formació dels treballadors:
La proposta presentada aporta un pla de formació adequat, tot i que no fa propostes
diferenciades per perfils professionals. Es presenta un pla de formació bianual on es
descriu, de cada una de les formacions proposades: la temporalitat, els continguts
generals, el nombre d’hores i l’entitat formadora. La proposta supera en hores per any
el mínim establert en el plec i contempla:
- la perspectiva de gènere,
- el coneixement de la diversitat de necessitats educatives especials en els
infants,
- prevenció i detecció situacions de necessitat, vulnerabilitat i/o risc social dels
infants,
- així com el coneixement de les violències sexuals i el maltractament infantil, i
els protocols a aplicar que estableixi l’Ajuntament de Barcelona a tal efecte;
- en la gestió de xarxes socials, i/o altres aplicacions informàtiques de l’àmbit de
la comunicació audiovisual, i
- formació en l’anàlisi de dades, generació d’indicadors i avaluació.
Dins d’aquest pla bianual de formació s’incorpora l’organització de 3 jornades
tranversals anuals, de les quals només es concreta la temàtica d’una (interculturalitat),
la resta de temàtiques tindran en compte les demandes dels equips dels equipaments.
En conclusió la seva proposta és correcta, però general donat que no concreta les
necessitats formatives segons els perfils professionals. En el seu calendari hi ha
espais de formació que no es concreten i depenen de la demanda dels professionals,
la qual cosa és insuficient ja que no garanteix un pla de formació continu.
PER TOT L’ESMENTAT SE LI ATORGUEN 2,5 PUNTS.
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VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA PER PERE TARRÉS
1.Per la qualitat en la proposta dels serveis bàsics i complementaris:
1.a.Per la concreció de la proposta de serveis bàsics i complementaris, en el projecte
de casals infantils, i la concreció de la proposta de l’Espai Familiar de Criança Municipal
(EFCM) El Petit Drac.
La Fundació Pere Tarrés en la seva proposta comença amb una descripció força
detallada de l’entorn on es troben els Casals infantils Sant Martí, El Vaixell i el Drac. La
descripció inclou dades demogràfiques, econòmiques , sectorials i formatives, així com
aquells serveis i equipaments comunitaris que es podrien vincular amb cada un dels
casals infantils, tot i que en algun dels serveis i/o equipaments nomenats estan fora del
territori o ja no existeixen.
Per la proposta de serveis bàsics i complementaris fa una proposta excel·lent, on es
detalla una organització horària per a cada un dels equipaments, així com una
organització d’un dia de servei estàndard a tots els casals infantils. Descriu de forma
detallada la metodologia general del projecte en la qual cal destacar el treball a partir
de centres d’interès i el treball per projectes. El centre d’interès proposat es centra en
els Objectius de desenvolupament sostenible continguts en l’ agenda 2030 de
desenvolupament sostenible, i els projectes proposats són :
- Salut, esport i lleure;
- Èxit escolar i noves tecnologies;
- Expressió creativa; Desenvolupament afectiu.
- Atenció a les famílies; - i Participació social infants i famílies.
Aquests projectes es descriuen de forma molt detallada i són comuns a tots els casals
infantils, i es complementen amb l’exemple, per a cada un dels casals infantils, de la
descripció d’una programació setmanal tipus.
Tot i que alguns dels projectes diferencien el seu desenvolupament per franges d’edat,
i el servei d’ activitats dirigides, també es diferencia per grups d’edat, no concreten
l’adaptació a característiques i necessitats individuals dels infants.
En la proposta d’interrelació amb l’entorn i treball en xarxa es descriu amb molt detall
els diferents agents, serveis, equipaments, per àmbits i territoris, demostrant un
coneixement dels espais comunitaris i de la xarxes de treball de cada un dels territoris,
sent part fonamental del desenvolupament de les accions de dinamització infantil i
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juvenil, que es proposen en el projecte. Es descriuen activitats i projectes comunitaris
per territoris i es fan noves propostes interessants per a cadascú d’ells, com: El
projecte Compartim la història entre el Casal Infantil el Drac i el Casal de gent gran del
territori, els projectes Juguem al carrer i Dia de la treballadora entre el Casal infantil el
Vaixell i la Comissió de dones del PDC Besòs –Maresme, els projectes Trobada de
convivència entre el Casal infantil Sant Martí i l’associació Convivim, i La cultura
popular. La biblioteca entre el mateix casal i la Biblioteca.
Es descriu de forma molt bàsica i estàndard les possibles adaptacions que es poden
oferir en situacions d’excepcionalitat, només relacionades amb la Covid-19, no
contemplant que es puguin donar altres situacions d’excepcionalitat.
Es fa, per al conjunt dels serveis bàsics i complementaris proposats, una avaluació
general bàsica on es proposen dos sistemes, un dels ítems objectius, consistent en uns
indicadors mínims, i l’ altre de valoracions subjectives. Formaran part de l’avaluació
proposada, els nens i nenes, pares i mares i també els monitors i coordinador, així
com tècnics/ques referents del districte, així com s’inclouen informes trimestrals i
memòria anual.
Els Casals d’estiu, de Setmana Santa, de Nadal i Casalet de setembre es descriuen de
forma general per a tots els casals infantils. Fan una explicació de la tipologia
d’activitats que faran, però no les concreten. Aquests serveis seran de quatre
setmanes en el cas del Casal d’estiu i de 4 dies per la resta de casals. La proposta
s’adapta als mínims establerts en el plec de prescripcions tècniques.
Projecte espai jove o adolescent (12 a 16 anys) proposat és molt complert, plantejant
una metodologia diferenciada amb tres eixos principals:
o Espai de trobada
o Treball per projectes, on es concreten propostes comuns a totes les
edats.
o L’ espai d’assemblea.
L’oferta proposa per aquest grup d’edat és d’una tarda per al Casals infantil Sant Martí
i el Casal Infantil el Drac i de dues tardes en el Casal infantil el Vaixell, tots elles d’unes
tres hores.
Es proposa treballar a partir del següents projectes: Com tu- Tallers de sexualitat; HipHop “Stop Violence”, Guys and Dolls i Emprenedoria. En tots es fa una descripció i els
objectius a treballar per àrees de desenvolupament.
Cal destacar la proposta de participació dels joves en la vida comunitària, on
s’incentivarà als joves a formar comissions per a que col·laborin en la preparació
d’esdeveniments comunitaris que es desenvolupen en el seus barris , participant en
l’organització i dinamització d’activitats conjuntament amb els educadors/es i la resta
d’agents vinculats a aquests esdeveniments.
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Respecte a la proposta dels serveis per a la petita infància (0-3 anys), és presenta un
projecte per a l’Espai familiar la Vela i l’Espai Familiar de Criança Municipal el petit
Drac, on aquests dos serveis complementaris comparteixen objectius i metodologies,
tot i tenir uns recursos econòmics i uns equips professionals diferents.
Si que cal destacar que la metodologia han aplicat principis pedagògics com:
- Aprenentatge vicari: en que les famílies intercanvien experiències.
- Gamificació.
- Treball en grups
- Aprenentatge basat en la resolució de problemes (Problem-based
learning).
- Aprenentatge vivencial.
La seva proposta descriu l’organització estàndard d’una sessió quotidiana de grup:
Acollida, Joc lliure, Espai de conversa (adults), Activitats i tallers dirigits i Comiat.
El projecte detalla tota una relació d’activitats, puntuals i periòdiques, com: Joc
simbòlic, Racons de joc, Racons d’experimentació, Xerrades i Tallers, on es relacionen
propostes interessants per a cada una d’aquesta tipologia d’activitats, i per últim les
activitats en xarxa: conjuntes amb altres serveis i comunitàries vinculades al calendari
festiu.
La proposta d’horaris i d’organització de l’Espai familiar la Vela és la correcta i bàsica.
Pel que fa a l’organització i horaris de l’EFCM El petit Drac, es descriu la proposta
d’ una setmana de exemple és correcta. Es dividirà en quatre grups amb horaris
diferenciats, de dues hores de durada. Les activitats s’adaptaran a les edats i als
interessos expressats per les famílies o detectades per l’equip professional.
En conclusió, la proposta que fa la Fundació Pere Tarrés es considera molt complerta.
En algun moment costa identificar els serveis bàsics i els complementaris, però la
proposta és molt bona respecte a l’organització, la metodologia i les propostes de
projectes. Diferencien cada un dels equipaments infantils i ajusten les propostes a les
seves característiques, la qual cosa es valora molt favorablement. Proposen adaptar
la programació als resultats obtinguts en l’avaluació tot i que aquesta és anual. El
treball a partir de centres d’interès i projectes està molt desenvolupat i adequat als
diferents equipaments. La proposta de servei complementari de 12 a 16 anys està
ben estructurada. Cal destacar el treball amb comissions per a afavorir la participació
dels joves dins els serveis bàsics de treball comunitari i participació en calendari
festiu, segons els interessos així com la proposta de vinculació al territori amb agents
comunitaris. No descriuen com faran l’atenció amb infants amb necessitats
educatives especials. La descripció de l’EFCM el petit Drac és correcta, amb grups
diferenciats i activitats adequades, però és comú a l’Espai familiar La Vela.
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PER TOT L’ESMENTAT, SE LI ATORGUEN 6,50 PUNTS.
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1.b.Per la incorporació en el projecte, dins d’aquests serveis bàsics, d’ un projecte
específic d’interrelació i d’activitats orientades a les famílies.
En la proposta de la Fundació Pere Tarrés, cal destacar que es té en comte la
procedència sociocultural de les famílies i l’entorn dels diferents casals, però la majoria
de propostes d’activitats són comuns als tres equipaments. La proposta no té en
compte els diferents models de famílies, tot i ser un aspecte important a tenir en
compte en el seguiment individualitzat i en l’orientació de propostes, però si té en
compte les procedències culturals Inter familiars.
En la seva propostes descriuen els objectius, les línies d’actuació i la tipologia
d’activitats. En quant a tipologia d’activitats, cal destacar la creació de comissions de
pares i mares que contribueixin a co-organitzar sortides i activitats a l’equipament.
Proposen com a exemples: Comissions educatives, comporten diferents graus
d’implicació i seran diferents per a cada equipament; Comissió d’acollida; Comissió de
festes.
La proposta també descriu les accions informatives sobre el projecte educatiu com:
Les reunions de benvinguda, les campanyes informatives, les reunions d’avaluació i
tancament de curs i els suports informatius que donaran a les famílies per franges
d’edat.
Cal destacar que la proposta de seguiment del desenvolupament de l’infant es
descriu:
- Dedicació de 30 minuts diaris per a la comunicació quotidiana amb
les famílies
- Reserva de dues franges horàries per l’atenció i seguiment amb les
famílies
- Realització de seguiment individualitzats, 3 cops a l’any
- Si l’infant ha estat derivat, coordinació amb serveis socials
Aquest seguiment individual es farà a partir de la Fitxa d’observació trimestral, que no
contempla el mínim establert pel plec, ja que és mensual. En la proposta no es descriu
un protocol de derivació, i a més, tot i que parla de la relació amb els serveis socials, la
coordinació amb aquest serveis, no queda explícitament estructurada.
En conclusió: La Fundació Pere Tarrés fa una proposta correcta de relació amb les
famílies. Es destaca el treball amb comissions amb les famílies per tal d’implicar-les
en el funcionament del projecte. Està ben descrit el pla de comunicació i interlocució
segons els diferents moments del curs. D’altra banda es considera molt adient que
tinguin en compte les procedències culturals Inter familiars. L’atenció
individualitzada es valora insuficient, ja que per les característiques, aquesta atenció
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hauria de ser més periòdica. No fan distinció entre tipologies de noves famílies. En
cas de derivació de serveis socials, plantegen la coordinació, però no mencionen
protocols de derivació en cas de detectar situacions de vulnerabilitat.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

PER TOT L’ANTERIOR SE LI ATORGUEN 1,25 PUNTS
2.Per la qualitat en la proposta d’un pla de participació d’infants i adolescents
El pla de participació proposat especifica que s’emmarca i s’adapta a la guia per a
Impulsar la participació dels infants en els serveis i projectes municipals, que orienta
els seus objectius. El projecte descriu de forma correcta però bàsica els objectius
generals, la metodologia i accions, els materials, la comunicació i difusió. Dins de la
seva metodologia es contemplen 4 fases que es descriuen i a partir d eles quals es
concreten unes accions. Les fases proposades són:
- Decisió d’implicar als infants en una iniciativa participativa, que té
en compte el paper de l’infant com a ciutadà capaç i expert i la
concreció del seu rol en aquest procés.
- Desxifrar l’encàrrec, definir el procés de la iniciativa i promoure la
participació.
- Articulació del procés i creació de l’espai àgora.
- Tancament del procés i retorn, a partir de l’avaluació i revisió del pla
de treball.
Per a la consecució dels objectius es proposa realitzar quatre sessions trimestrals
dedicades a la participació dels infants , a partir d’un centre d’interès (1a sessió més
informativa i de presentació; 2a sessió de definició del projecte; 3a sessió de generació
de propostes i establiment d’acords; i una 4a de trasllat de propostes) i es descriu
l’estructura d’una sessió tipus. Però no té en compte les peculiaritats de cada franja
d’edat i les territorials de cada equipament. El pla descriu molt bàsicament la forma
d’avaluar la participació, així com, no fa una proposta de les possibles adaptacions que
es poden oferir en situacions d’excepcionalitat.
En conclusió, es un projecte correcte, però general, sense tenir en compte la
peculiaritat de les diferents franges d’edat, ni el territori. Cal destacar el treball en
fases i sessions que es descriuen de forma estructurada.
PER TOT L’ESMENTAT S’ATORGUEN 3 PUNTS

3.Per la qualitat en la proposta d’un pla de sostenibilitat
Descriu un pla de sostenibilitat s’emmarca en l’Educació per al Desenvolupament
Sostenible (EDS) que promou l’ONU a través de l’UNESCO i té en compte els acords
globals per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible ODS. La proposta
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descrius uns objectius generals a partir d’uns eixos d’ intervenció: Programació dels
serveis; L’anàlisi del funcionament dels serveis; la formació dels equips; i el treball amb
les famílies i tots els agents i entitats del territori.
La metodologia del pla descriu de forma bàsica que es contempla la realització d’una
activitat a la setmana i es tindrà en compte les diferents franges d’edat. Es proposen a
tall d’exemple unes fitxes d’activitats per franges d’edat. En cada fitxa en concreten
edat, espai, materials, objectius i el procediment per desenvolupar l’activitat.
Els exemples proposats tenen com a temàtica principal el medi ambient, tot i que
també es fa una proposta per treballar la perspectiva de gènere. En el pla, també es
descriuen dues activitats obertes a famílies relacionades amb el malbaratament
alimentari i reutilització i la reducció del consum; així com es proposa un espai per les
famílies dels espais familiars de la Vela i el Petit Drac, de compartir llibres i joguines no
sexistes.
Cal destacar la proposta d’ impulsar als casals i espais familiars la incorporació de la
filosofia de les 3 R (Reduir, Reutilitzar i Reciclar) tant a la gestió dels equipaments com
amb la intervenció amb els infants, els joves i llurs famílies i als diferents territoris,
gràcies al treball en xarxa.
Les diferents propostes d’actuacions i activitats del pla no tenen en compte
peculiaritats de cada equipament i del territoris on s’ubiquen.
La proposta de
possibles adaptacions que es poden oferir en situacions
d’excepcionalitat, està només relacionades amb la Covid-19, no contemplant que es
puguin donar altres situacions d’excepcionalitat.
En conclusió La Fundació Pere Tarrés proposa un pla de sostenibilitat basat en el
reciclatge i el medi ambient, no incorporant altres aspectes transversals, que es
consideren importants per al treball amb els infants en l’educació en el lleure
(perspectiva de gènere, inclusió, cultura de la pau.... ). La proposta és correcta i
defineix una metodologia adequada, però les diferents propostes d’actuacions i
activitats del pla no tenen en compte peculiaritats de cada equipament i del
territoris on s’ubiquen. És una actuació per a promoure la conscienciació, però falta
concreció i introduir altres aspectes de la sostenibilitat.
PER TOT L’ESMENTAT SE LI ATORGUEN 2 PUNTS.

4.Per la presentació d’un pla de formació dels treballadors
Aporta un pla de formació força excel•lent i diferenciant perfils professionals. La
proposta supera en hores el mínim establert en el plec, i, també, diferent per cada
perfil professional.
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Es presenta un distribució de les diferents càpsules formatives especificant el número
d’hores de cada càpsula i els perfils professionals als qual s’adreça.
La proposta a banda de les 25 hores anuals, ofereix als professionals dels diferents
equips, com a treballadors i treballadores de la entitat (amb més d’un any
d’antiguitat), la possibilitat de gaudir d’altres formacions amb un 35% de descompte.
El pla de formació proposat incorpora formació en:
- la perspectiva de gènere,
- el coneixement de la diversitat de necessitats educatives especials
en els infants, prevenció i detecció situacions de necessitat,
vulnerabilitat i/o risc social dels infants, així com el coneixement de
les violències sexuals i el maltractament infantil, i els protocols a
aplicar,
- en la gestió de xarxes socials, i/o altres aplicacions informàtiques de
l’àmbit de la comunicació audiovisual,
- i proposa incorporar altres formacions en: Noves pedagogies:
PIckler, Sistèmica i Montessori; Educació sexual i adolescència i
lideratge d’equips.
El pla té en compte la possibilitat de facilitar la formació en diferents modalitats:
presencial i en línia, adaptant-se a les possibilitats dels equips.
En conclusió la proposta de formació que ofereix la Fundació Pere Tarrés és molt
adequada, tenint en compte els perfils professionals, el aspectes de capacitació i
perfeccionament tècnics. Els àmbits proposats són adequats a les necessitats de
l’equip de professionals. Faltaria algun aspecte més innovador i facilitar l’intercanvi
entre experiències alienes a la pròpia empresa per tal de fomentar l’intercanvi i
l’adquisició de noves perspectives.
PER TOT L’ESMENTAT SE LI ATORGUEN 4,75 PUNTS
PUNTUACIÓ TOTAL OBTINGUDA PER LA FUNDACIÓ PERE TARRES: 17,50 PUNTS

VALORACIÓ DE LA PROPOSTA PRRESETADA PER PROGESS S.L

1.Per la qualitat en la proposta dels serveis bàsics i complementaris
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1.a.Per la concreció de la proposta de serveis bàsics i complementaris, en el projecte
de casals infantils, i la concreció de la proposta de l’Espai Familiar de Criança Municipal
(EFCM) El Petit Drac
La proposta presentada descriu de forma detallada i exhaustiva les diferències de
cadascú dels barris, identificant percentatge de població infantil, població immigrada,
nivell de rendes i formació. A partir d’aquí detallen i concreten la contextualització i el
marc de referencia així com els objectius i fonaments metodològiques que emmarquen
i justifiquen la seva proposta d’actuació. Aquest marc conceptual identifica les funcions
que han de tenir els casals infantils que són: participació comunitària; d’identitat
cultural; de relacions socials i d’identitat individual; d’interiorització ètica;
compensatòria de les desigualtats; d’educació permanent; integradora i intervenció
multicultural.
A continuació descriu els objectius generals i els eixos fonamentals, que promouen la
personalització del servei respectant les diferències i particularitats de cada usuari, la
participació dels infants, pares i mares i educadors/es en la gestió programació i
avaluació del projecte i contemplen l’articulació social del centre amb la comunitat.
Cal dir, que tots aquestes funcions i eixos estan emmarcades en el Pla d’Actuació
Municipal 2020-23, El Pla d’Actuació del Districte de Sant Martí 2020-23, el Pla
d’adolescència i Joventut 2017-2021, el Model Municipal de Casals infantil i ludoteques
i la guia per Impulsar la participació dels infants en els serveis i projectes municipals.
Fa una proposta d’activitats bàsiques i complementàries molt detallada en quant a
programa d’acció per sectors d’edat, objectius específics, unitats de programació i
tipologia d’activitats.
Dins la seva proposta de programació té en compte en les seves funcions bàsiques, la
relació amb l’infant, els adults i el seu entorn i fan una descripció detallada i exhaustiva
d’aquestes segons els aspectes mencionats:
- Vers els infants: Funció educativa, funció social, funció comunitària. Dins aquest
desenvolupament cal remarcar en que tenen en comte tant el coneixement
individual com el respecte a la diferencia.
- Vers els adults: Funció formadora, funció social, funció comunitària
- Vers al barri: Funció educativa, funció social, funció comunitària.
La proposta fa una concreció dels serveis bàsics i complementaris, igual per a tots els
casals infantils, i incorpora una nova proposta de servei complementari: el Servei
d’atenció a visites, que té com a objectiu afavorir les col·laboracions amb centres de
formació professional de l’àmbit de l’educació i el lleure i incorporar alumnes en
pràctiques.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Cristina Colmena Pradas, Tècnic, el dia 29/10/2021 a les 13:50, que informa;
Sr. Virginia Aira Castro, Cap de Departament, el dia 01/11/2021 a les 21:37, que informa.

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Districte de Sant Martí
C. Andrade, 9
08018 Barcelona
93 291 89 37
lameva.barcelona.cat/santmarti

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

En la descripció dels serves bàsics es concreten: unitats de programació, objectius
específics i tipologies d’activitats, així com l’horari d’una setmana tipus és de 16,30 a
20 hores.
En aquests serveis està inclosa l’atenció a infants amb necessitats educatives especials,
els espais de participació i el calendari festiu entre d’altres. Cal destacar, la descripció
detallada de l’atenció a infants amb necessitats educatives especials. Aquesta atenció
està orientada a facilitar la integració de l’infant en la dinàmica i funcionament del
casal atenent a les condicions derivades la seva condició física, cognitiva i/o mental. Té
en compte l’adaptació dels materials, la coordinació amb altres professionals i la
incorporació de personal de suport quan la situació ho requereixi. Descriuen el procés
d’atenció des del moment d’entrada fins l’avaluació de la intervenció realitzada.
També descriuen com procedir quan la demanda sigui molt elevada, amb l’establiment
de criteris consensuats amb la persona responsable del contracte, que permetin
atendre els casos més prioritaris. Així mateix la selecció del personal de suport es
realitzarà en funció de les necessitats de l’infant, per tal de poder oferir una millor
atenció especialitzada segons cada cas. Actuarà com a referent de l’infant per facilitar
la seva adaptació i integració. Aquest professional formarà part de l’equip i anirà
acompanyat d’un pla de treball individualitzat i anirà acompanyat d’un informe final.
La proposta presentada fa una descripció força detallada dels serveis complementaris
on es concreten les unitats de programació, objectius específics i els indicadors.
Cal comentar que en el servei complementari de Casals de vacances no es descriu, tot i
que es menciona, el “Casalet” de setembre, com a període excepcional d’activitat
diferenciat del Casal d’Estiu, del Casal de Setmana Santa i del Casal de Nadal. En la seva
proposta d’aquest servei complementari no es detallen propostes d’activitats ni
concretes ni generals ni possibles centres d’interès. La durada de cada un dels casals
nomenats és correcte i bàsica.
Cal destacar la descripció detallada del servei d’atenció individualitzada, que inclou:
- Derivació/ admissió de casos
- Període d’observació
- Elaboració del projecte educatiu individual
- Aplicació del projecte educatiu individual
- Avaluació i revisió de casos
Cadascú d’aquests aspectes estan molt be detallats i descrits , així com el procediment
a realitzar. Tanmateix tots tenen objectius específics així com indicadors de resultats.
Pel servei complementari de 12-16 anys, es descriu un projecte per a tots els casals
infantils d’una oferta d’un cop a la setmana en horari de tarda, i contempla l’atenció
als joves i també a les seves famílies. Es defineixen cinc unitats de programació, tot i
que no es concreten activitats per a cada un dels equipaments:
- Activitats dirigides

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Cristina Colmena Pradas, Tècnic, el dia 29/10/2021 a les 13:50, que informa;
Sr. Virginia Aira Castro, Cap de Departament, el dia 01/11/2021 a les 21:37, que informa.

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Districte de Sant Martí

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

C. Andrade, 9
08018 Barcelona
93 291 89 37
lameva.barcelona.cat/santmarti

- Activitats de lleure elecció. Espai de relació
- Activitats comunitàries
- Activitats de prevenció
- Espai de participació
En cas d’excepcionalitat totes la activitats proposades s’adaptaran a les mesures
necessàries, que poden ser reducció de grups i/o activitats online, amb la intenció de
garantir el contacte amb els infants, però la descripció és molt bàsica i general no
concretant propostes d’actuacions i/o d’activitats.
El projecte presentat descriu la proposta de projecció externa general per als casals
infantils i la difusió d ela seva programació tant interna com externa.
Respecte a la proposta de l’Espai Familiar de Criança Municipal 0-3 anys el Petit Drac,
l’empresa fa una conceptualització molt correcta del servei, entenen les famílies des
de la pluralitat atenent a tots els models familiars emergents, així com prioritzant la
participació en espais comuns per a compartir inquietuds i necessitats i també
facilitant xarxes de suport i participació així com projectes d’ajuda mútua.
Planteja l’actuació en espais grupals, atenció individualitzada i activitats obertes.
En la seva organització diferencies el treball per a nadons de 0 a 15 mesos, i per 1 a 3
anys, atenent a la seva autonomia. Plantegen objectius per a les famílies i per als
infants.
Es proposa l’assistència de cadascú dels grups, al menys, d’un cop a la setmana de
dilluns a dijous en horari de matí de al menys 2 hores, així com la formació de grups de
entre 10 i 15 persones amb una continuïtat mínima de tres mesos.
Es descriu de forma exhaustiva: l’organització de les sessions; el procés d’accés, que
pot ser directe o derivats d’equips especialitzats (CAP de salut i serveis socials); el
procés d’entrada on es donarà informació a les famílies sobre l’ús del servei i es
prioritzarà famílies monoparentals i les que tinguin un membre adult amb discapacitat
o amb infant de necessitats educatives especials; la coordinació amb serveis que
treballin en la mateixa població i plantegen un servei diversificat i connectat amb el
territori, però tot i que es contempla la dimensió comunitària no es concreten
actuacions ni activitats al respecte.
L’organització van acompanyades d’una descripció d’objectius i indicadors. Tant les
activitats grupals, com les obertes i individualitzades estan detallades, tant en la
concreció de la proposta, l’organització del servei, objectius i indicadors. La proposta
de temes a abordar que inclou des d’aspectes d’hàbits i cura, fins l’educació emocional
i afectiva. Per a portar-les a terme contemplen establir contacte i/o coordinacions amb
professionals especialitzats. Es proposa un pla de contingència bàsic que garanteix el
seguiment i l’atenció de les famílies, i especialment de les més vulnerables.
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En conclusió PROGESS descriu la proposta de forma excel·lent. Descriu de forma molt
detallada tots els serveis bàsics i complementaris: objectius, metodologia,
programació activitats, horaris, materials, comunicació i difusió, avaluació,...
descrivint les peculiaritats territorials de cada equipament. Van acompanyats de
propostes concretes d’horaris i calendari. Com a servei complementari introdueix
l’atenció individualitzada, com un element bàsic. Mancaria la concreció de la
proposta de programació a cada servei. Fa una proposta d’adaptació a situacions
d’excepcionalitat correcta, segons els criteris que s’estableixin, però sense concretar
un pla d’actuació. Descriu la proposta d’ EFCM El Petit Drac i la seva posada en
marxa de forma excel·lent: objectius, metodologia, programació activitats, horaris,
materials, comunicació i difusió, avaluació, coordinacions amb altres serveis del
territori... Així com fa una proposta correcta i de les possibles adaptacions que es
poden oferir en situacions d’excepcionalitat.
PER TOT L’ESMENTAT SE LI ATORGUEN 7,50 PUNTS.
1.b.Per la incorporació en el projecte, dins d’aquests serveis bàsics, d’ un projecte
específic d’interrelació i d’activitats orientades a les famílies.
La proposta presentada descriu de forma correcte l’objectiu de crear els canals de
participació i expressió necessaris per desenvolupar el vincles entre casal infantilfamília. Aquest projecte és comú als tres casals infantils i descriu diferents dimensions:
-

Rebre informació del funcionament del projecte i possibilitar l'expressió de les
seves opinions, assistint a les reunions convocades a tal efecte.
Adquirir compromisos respecte de l'assistència, acompanyament i recollida de
l'infant en el moment de formalització de la inscripció.
Possibilitar la seva participació en les activitats dissenyades entre totes les
instàncies (infants, famílies, professionals).

El treball d’interrelació amb les famílies descriu 6 unitats de programació, que
desenvolupa amb objectius i indicadors específics i propostes d’accions i activitats
concretes:
-

Informació: l’entrevista inicial, les reunions específiques, reunions individuals i
informació quotidiana.
Assessorament: quotidià i activitats puntuals relacionades amb l’educació dels
infants com xerrades, tallers. Jornades de portes obertes,...
Festes i celebracions: Nadal, Carnaval, fi de curs,...
Participació a partir de comissions per treballar temes concrets, bústia de
suggeriments, enquestes,...
Divulgació a partir d’accions encaminades a difondre activitats d’interès per les
famílies i altres materials educatius en un espai anomenat Racó de pares i

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Cristina Colmena Pradas, Tècnic, el dia 29/10/2021 a les 13:50, que informa;
Sr. Virginia Aira Castro, Cap de Departament, el dia 01/11/2021 a les 21:37, que informa.

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Districte de Sant Martí
C. Andrade, 9
08018 Barcelona
93 291 89 37
lameva.barcelona.cat/santmarti

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

-

mares. Les famílies també podran fer les seves aportacions d’interès per la
resta i que podran compartir en aquest espais.
Atenció individualitzada. Cal destacar la descripció del servei d’atenció
individualitzada, que inclou:
o Derivació/ admissió de casos
o Període d’observació
o Elaboració del projecte educatiu individual
o Aplicació del projecte educatiu individual
o Avaluació i revisió de casos
La proposta contempla de forma continuada l’atenció individualitzada amb les
famílies i l’activació dels protocols necessaris quan es detecti una situació de
vulnerabilitat en cas de famílies no derivades des de serveis socials. En aquestes
situacions les accions a desenvolupar que s’inclouen són: l’entrevista individual,
el protocol d’observació i el protocol de derivació. Aquests protocols i circuits
de derivació es descriuen de forma molt bàsica.

Com a conclusió, les activitats proposades i el nivell de participació es considera
molt adient i es valora molt favorablement. Descriu de forma detallada, diversa i
àmplia una proposta específica d’interrelació i d’activitats adreçades a les famílies
dels infants, tenint en compte les peculiaritats territorials tot i que manca l’adaptació
a cada equipament. Concreta el model d’atenció, descriu amb detall el procés de
relació amb les famílies i inclou elements de deteccions de situacions de
vulnerabilitat i cert risc social. Inclou un protocol d’atenció i/o derivació en cas
necessari així com el sistema de coordinació amb altres serveis del territori (serveis
socials i escoles).
PER TOT L’EMENTAT SE LI ATORGUEN 1,50 PUNTS.
2.Per la qualitat en la proposta d’un pla de participació d’infants i adolescents:
El pla contempla la participació en tots els àmbits de la intervenció, com a eix
transversal. La proposta descriu accions, objectius, rol dels professionals, instruments i
indicadors diferenciats de cada grups d’edat vers els processos participatius, però no
s’especifiquen les adaptacions a les peculiaritats territorials de cada equipament.
El pla planteja els seus objectius com a objectius acumulatius per a cada edat:
- En el cas dels més petits, la participació és més dirigida per part dels
professionals, i en us espai informal per tal d’afavorir concretar les
seves demandes i interessos i es faciliti l’intercanvi d’idees.
- Amb el grup de mitjans proposen un espai mes formal on puguin
expressar les seves idees i propostes de forma més fluida. El format
és d’assemblea que es programarà de manera periòdica i on es
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potenciarà la seva participació i es tindran en compta, al menys, un
50% de les seves propostes.
- Amb el grup dels grans es descriu un pas més enllà de l’assemblea,
on la seva participació és més activa i són les taules de participació
que permetran treballar la gestió d’algunes de les propostes
realitzades en l’assemblea. En aquest espai es proposa el rol de
l’educador com a facilitador o guia, però no de director o impulsor
de treball.
Tal com s’explica al començament, un dels elements que defineix el marc
conceptual és la guia per Impulsar la participació dels infants en els serveis i
projectes municipals.
En conclusió, descriu la proposta d’un pla de participació d’infants i adolescents de
forma excel•lent: objectius, metodologia, programació activitats, comunicació i
difusió, avaluació,..., descrivint les peculiaritats de cada franja d’edat. És una
proposta molt interessant per a potenciar la vinculació dels joves dins els
equipaments, amb un nivell d’autonomia diferenciat segons la maduresa de l’edat i
grup. Faltaria l’adaptació de les propostes a cadascú dels casals infantils, així com la
concreció de l’horari per grups d’edat.
PER TOT L’ESMENTAT SE LI AOTRGUEN 4 PUNTS.
3.Per la qualitat en la proposta d’un pla de sostenibilitat
La proposta de pla presentat, és un pla general que entén cada un dels casals infantils
com a centres integrals per incorporar en la dinàmica quotidiana una manera de fer
més sostenible, treballant per crear una nova cultura de la sostenibilitat. L’organització
i el funcionament del centre, la gestió dels recursos, l’entorn físic i la relació amb la
comunitat tindran com a base aquest principi i proposen una metodologia per crear
un ambient estimulant i compartit en el qual les persones que configuren el sí del casal
infantil (infants, nois i noies, famílies i professionals) se sentin invitades i gratificades
quan actuïn per contribuir a aquests objectius compartits.
La seva proposta tracta d’orientar l’infant cap a l’acció, és a dir, de crear projectes
transformadors de la seva realitat més propera. El paper de l’educador/a serà el de
crear l’entorn d’aprenentatge que afavoreixi les experiències i la reflexió dels infants.
Els eixos de la metodologia per portar a terme aquest pla de sostenibilitat estaran
basats en aquests principis: protagonisme, participació, transformació, apoderament,
cooperació i innovació.
La seva proposta s’emmarca en alguns dels Objectius de Desenvolupament Sostenible
aprovats per l’ONU NU el 2015 a l’Agenda 2030 transformant-los en valors que
permetin abordar diversos àmbits del desenvolupament sostenible: sostenibilitat
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social i cultural, sostenibilitat ambiental i sostenibilitat econòmica des de l’àmbit
d’intervenció grupal, individual i comunitari.
Tota la programació dels casals infantils estarà basada en l’educació en valors
fonamentals que, a través del lleure, es volen transmetre als infants. La transmissió
d’aquests valors es planteja com l’eix vertebrador dels diferents programes d’acció i
unitats de programació que es descriuen, però que no concreten propostes d’activitats
diferenciades per equipament i no totes les estratègies d’intervenció descriuen
diferències per franges d’edat. Tot i que no descriu els horaris, al ser un contingut
transversal queda implícit en la descripció dels serveis bàsics, així com el pla de
contingència.
En conclusió, descriu la proposta d’un pla de sostenibilitat de forma excel•lent i
tranversal: objectius, metodologia, programació activitats, horaris, materials,
comunicació i difusió, avaluació,.... La programació d’aquest pla es fonamenta en
l’educació en valors fonamentals. La transmissió d’aquests valors es planteja com
l’eix vertebrador dels diferents programes d’acció i unitats de programació que es
descriuen, tot i que no concreten propostes d’activitats diferenciades per
equipament i no totes les estratègies d’intervenció descriuen diferències per franges
d’edat.
La proposta és valora com a viable segons els recursos disponibles i està implícita en
totes les programacions.
PER TOT L’ESMENTAT SE LI ATORGUEN 4 PUNTS.
4.Per la presentació d’un pla de formació dels treballadors
Aporta un pla de formació força excel•lent i diferenciant perfils professionals. La
proposta supera en hores el mínim establert en el plec, i, també, diferent per cada
perfil professional.
El pla proposat compta amb el seu Departament de Formació i Desenvolupament
especialitzat en el disseny d'accions que millorin les competències tècniques i
actitudinals dels/les professionals.
En concret en el cas dels casal infantils, es proposa oferir un total de 25 hores de
formació anuals dins l'horari laboral per als professionals que integrarien els serveis.
El pla també comptarà a més, d’una aula virtual, on es pot accedir a diversitat de
cursos específics. Amb la creació d’aquesta aula es poden adaptar als diferents horaris
i necessitats dels serveis, ja que els professionals poden accedir a fer la formació en
qualsevol moment.
El pla de formació presentat aposta pel reciclatge i actualització dels professionals de
l’equip dels casals infantils, oferint accions formatives del catàleg comú adreçades
específicament a aquest perfil professional que detallen de forma exhaustiva i ofereix
la possibilitat d'assistir a alguna formació externa.
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El pla de formació i reciclatge professional pels equips dels casals infantils contempla
la formació en:
- la perspectiva de gènere,
- el coneixement de la diversitat de necessitats educatives especials
en els infants, prevenció i detecció situacions de necessitat,
vulnerabilitat i/o risc social dels infants, així com el coneixement de
les violències sexuals i el maltractament infantil, i els protocols a
aplicar,
- en la gestió de xarxes socials, i/o altres aplicacions informàtiques de
l’àmbit de la comunicació audiovisual,
.A més a més proposa la formació en:
- Promoure la sostenibilitat de forma transversal en la gestió dels
casals
- Facilitar eines per prevenir i resoldre conflictes, així com per millorar
la convivència entre les persones.
- Proveir els professionals de tècniques i eines per afavorir la
participació dels infants, adolescents i famílies.
A banda de les formacions que el pla contempla per tots els perfils professionals, es
proposen unes formacions a mida pels i per les professionals coordinadors/es del
servei:
- Gestió d’equips i comunicació. 16 hores
- Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius
de lleure infantil i juvenil. 12h
- Sostenibilitat i lleure. 10 hores
El mínim d’hores de formació i reciclatge anuals per a cada treballador/a del centre
serà com a mínim de 25 incrementant-se en 5 hores per curs.
En conclusió, Progess aporta un pla de formació excel•lent i adequat a cada perfil
professional amb una motivació exhaustiva. Els àmbits proposats són adequats a les
necessitats de l’equip de professionals i l’oferta proposada és molt variada. Té en
compte la formació externa, amb col·laboració externa, que vol donar resposta a les
necessitats individuals de reciclatge dels diferents professionals. La proposta supera
en hores el mínim establert en el plec.
PER TOT L’ESMENETAT SE LI ATORGUEN 4,75 PUNTS.
PUNTUACIÓ TOTAL OBTINGUDA PER PROGESS S.L.: 21,75 PUNTS
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Cristina Colmena
Tècnica gestió
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Vist-i-plau
Virginia Aira Castro
Directora de Serveis de les Persones i al Territori
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