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1. Relació d’empreses que han presentat ofertes
Ordre
de
presentació
1
2

Nom empresa

Lot 1

Lot 2

ACTUA
INSTITUT DEP

x
x

x
x

2. Criteris d’adjudicació establerts al plec de clàusules administratives particulars
El present contracte s’organitza en dos lots de licitació, els quals s’avenen als mateixos criteris
de valoració:
CRITERI
A.1.
Qualitat didàctica i caràcter innovador de les
activitats proposades
A.2.
Proposta d’assessorament i retorn que els
professionals plantegin al professorat sobre el
desenvolupament de les activitats realitzades
amb els alumnes
A.3.
Coneixement i difusió de les accions que
ofereixen els serveis municipals o del territori
que complementin les accions previstes dins
aquest contracte
A.4.
Qualitat del dossier pedagògic que complementi
la informació de les activitats i permeti al
professorat dels centres educatius el treball
d’orientació previ i/o posterior a l’aula
A.5.
Qualitat dels materials específics adreçats a
alumnat i família

PUNTUACIÓ MÀXIMA
23
7

7

5

3

1/5

3. Anàlisi i valoració de les ofertes presentades
Anàlisi i valoració LOT 1
CRITERI
A.1.

A.2.

EMPRESA 1. Puntuació i valoració
Les activitats responen a allò establert a
les bases de la contractació.
Activitat 2: Una de les pàgines web
actualment no és accessible. Webs poc
relacionades amb l’elaboració del projecte
professional. Poc desenvolupament de
les activitats que duran a terme durant 1.5
hores (en què consisteixen els casos?
Com ajudaran aquests casos a la
definició del propi projecte professional?)
Activitat 3: faltaria l’objectiu d’avaluar les
pròpies competències professionals (no
només transversals). Faltaria el contingut:
“què son les competències transverslas”
per diferenciar-les de les professionals.
Les activitats (fonamentalment reflexives)
no responen al treball col·laboratiu
esmentat a la metodologia ni a l’objectiu
de descobrir les pròpies competències.
Activitat 4. L’annex 1, presentat com “el
dossier individual d’autoconeixement”,
s’ajusta més a una valoració del
desenvolupament de la sessió. No explica
clarament quines activitats es duran a
terme: es realitzarà un o dos test, com es
presentarà? Com es farà l’anàlisi? Quin
tipus d’intervenció realitzarà el formador?
A l’activitat 7 aporta el portafolis, el qual
es considera una eina innovadora dins
l’orientació i la configuració del projecte
personal de l’alumnat. Planteja dues
opcions en funció de les preferències del
centre educatiu.
PUNTUACIÓ: 14.5
Desenvolupament del criteri molt genèric.
Contacte directe amb professorat
Feedback posterior a l’activitat sobre el
desenvolupament (interessos, dubtes)
Reunions post realització dels tallers
trimestrals amb grups de tutors de
diferents línies
Es troba a faltar un contacte previ al
desenvolupament dels tallers per conèixer
el centre, conèixer el projecte d’orientació
propi i què i com han treballat fins al
moment la orientació acadèmica i
professional.

EMPRESA 2. Puntuació i valoració
Les activitats responen a allò
establert a les bases de la
contractació.
Aporta una base teòrica i conceptual
sòlida.
Descriu les activitats d’acord als
criteris
seguits
al
Pla
de
Dinamització, vinculant-les a les
competències curriculars oficials dels
diferents nivell educatius.
Les activitats no concreten continguts
(tot i què fàcilment se’n poden
identificar) i barreja la descripció de
l’activitat amb la metodologia.
Incorpora activitats gammificades
(com l’Scape Room), tot i què, en
general, es troba a faltar més
innovació educativa.
Aporta un procés d’avaluació de totes
les activitats.
Activitat Autoneixement: presenta
dues opcions en funció de l’elecció
del centre educatiu.
Activitat
Seminari
d’orientació:
planteja continguts adaptats a les
demandes del professorat
PUNTUACIÓ: 20

Desenvolupament del criteri concret i
específic.
Feedback continu al professorat i al
Servei d’Educació de l’Ajuntament de
Sant Cugat.
PUNTUACIÓ: 7
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A.3.

A.4.

A.5.

PUNTUACIÓ: 3
Aporta informació sobre dels serveis
municipals complementaris de la ciutat,
tot i què la informació no és del tot
correcte.
Falta informació sobre el Pla de
Dinamització en el que s’inscriu aquest
contracte.
No explica què farà per difondre els
serveis del municipi entre l’alumnat.
PUNTUACIÓ: 3.37
En general el dossier del professorat no
complementa la informació facilitada
anteriorment. Es troba a faltar com el
professorat pot preparar els alumnes per
l’activitat i com pot assentar els continguts
treballats una vegada realitzat el taller a
l’aula ordinària.
PUNTUACIÓ: 2.5
No disposa de web pròpia. En general els
materials aportats són correctes (però hi
ha webs que no funcionen)
Falta desenvolupament del dossier
adreçat a famílies: caldria elaborar-ho
més per tal que totes les famílies el
poguessin
utilitzar
com
a
eina
d’acompanyament als seus fills.

Falta
mencionar
i
relacionar
explícitament en aquest apartat les
activitats proposades amb els serveis
del municipi. Tot i què al dossier sí
els explica, als materials no
s’especifica.
PUNTUACIÓ: 2.5

Desenvolupament molt complet del
criteri demanat.
PUNTUACIÓ: 5

Aporta materials de qualitat i ajustats
al contingut d’aquest contracte.
Els
materials
es
consideren
innovadors i actualitzats.
PUNTUACIÓ: 2.66

PUNTUACIÓ: 1
Anàlisi i valoració LOT 2
CRITERI
A.1.

EMPRESA 1. Puntuació i valoració
Únicament aporta dues propostes amb
un nivell baix d’innovació educativa.
No planteja l’adaptació de les
propostes a les necessitats del centre i
als interessos de l’alumnat.
PUNTUACIÓ: 8.66

A.2.

Desenvolupament del criteri molt
genèric.
Contacte directe amb professorat
Feedback posterior a l’activitat sobre el
desenvolupament (interessos, dubtes)

EMPRESA 1. Puntuació i valoració
El desenvolupament del criteri es
considera molt correcte, donat que:
- Planteja entrevistes de 30
minuts per alumne/a (cal valorar
que per portar-ho a la pràctica el
centre hauria de fer una
selecció prèvia d’alumnat)
- Planteja diferents modalitats
d’activitats, com ara visites a
empreses i emprenedoria amb
valors.
- S’adapta a les necessitats del
centre i interessos de l’alumnat.
PUNTUACIÓ: 22
Desenvolupament del criteri concret i
específic.
Feedback continu al professorat i al
Servei d’Educació de l’Ajuntament de
Sant Cugat.
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Reunions post realització dels tallers
trimestrals amb grups de tutors de
diferents linies
Es troba a faltar un contacte previ al
desenvolupament dels tallers per
conèixer el centre, conèixer el projecte
d’orientació propi i què i com han
treballat fins al moment la orientació
acadèmica i professional.
A.3.

A.4.

A.5.

PUNTUACIÓ: 3
Aporta informació sobre dels serveis
municipals complementaris de la
ciutat, tot i què la informació no és del
tot correcte.
Falta informació sobre el Pla de
Dinamització en el que s’inscriu aquest
contracte.
No explica què farà per difondre els
serveis del municipi entre l’alumnat.
PUNTUACIÓ: 3.37
En general el dossier del professorat
no
complementa
la
informació
facilitada anteriorment. Es troba a
faltar com el professorat pot preparar
els alumnes per l’activitat i com pot
assentar els continguts treballats una
vegada realitzat el taller a l’aula
ordinària.
PUNTUACIÓ: 2.5
No disposa de web pròpia. En general
els materials aportats són correctes
(però hi ha webs que no funcionen)
Falta desenvolupament del dossier
adreçat a famílies: caldria elaborar-ho
més per tal que totes les famílies el
poguessin utilitzar com a eina
d’acompanyament als seus fills.

PUNTUACIÓ: 7

Falta
mencionar
i
relacionar
explícitament en aquest apartat les
activitats proposades amb els serveis
del municipi. Tot i què al dossier sí
els explica, als materials no
s’especifica.
PUNTUACIÓ: 2.5

Desenvolupament molt complet del
criteri demanat.
PUNTUACIÓ: 5

Aporta materials de qualitat i ajustats
al contingut d’aquest contracte.
Els
materials
es
consideren
innovadors i actualitzats.
PUNTUACIÓ: 2.66

PUNTUACIÓ: 1
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4. Quadre de puntuacions
Puntuacions LOT 1
Plica

Empresa

1

ACTUA

2

INSTITUT
DEP

Puntuació Puntuació Puntuació
criteri
criteri
criteri
A.1.
A.2.
A.3.
3
3.37
14.5
20

7

2.5

Puntuació
criteri
A.4.
2.5

Puntuació
Puntuació
criteri
total
A.5.
1
24.37

5

2.66

Puntuació
criteri
A.4.
2.5

Puntuació
Puntuació
criteri
total
A.5.
1
18.53

5

2.66

37.16

Puntuacions LOT 2
Plica

Empresa

1

ACTUA

2

INSTITUT
DEP

Puntuació Puntuació Puntuació
criteri
criteri
criteri
A.1.
A.2.
A.3.
3
3.37
8.66
22

7

2.5

39.16
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