GENERALITAT DE CATALUNYA

INFORME – VALORACIÓ OFERTA TÈCNICA EN PROCEDIMENT OBERT

Expedient:

08/21/PX/O
REALITZACIÓ D’ESTADES D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A REALITZAR

Assumpte:

EN ELS ALBERGS DE LA XARXA JOVE D’ALBERGS DE CATALUNYA
(XANASCAT) PER A CENTRES EDUCATIUS CLASSIFICATS COM DE
MÀXIMA COMPLEXITAT A L’EDICIÓ 2021 – LOT 3
Àrea emissora:

DIRECCIÓ DE SERVEIS A LA JOVENTUT

Data d’emissió:

En la data de la signatura electrònica

OBSERVACIONS GENERALS I ANTECEDENTS
PRIMER. En data 17 de març de 2021, la Direcció de Serveis a la Joventut, informa sobre la necessitat
d’iniciar un expedient per a la contractació de l’organització i realització d’estades d’immersió en
lingüística a realitzar en els albergs de la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (XANASCAT) per a centres
educatius classificats com de màxima complexitat , l’estiu del 2021, mitjançant concurs públic per
procediment obert.
En data 13 d’abril de 2021 es publica el procediment al perfil del contractant de l’Agència Catalana
de la Joventut. El termini per a presentar ofertes finalitza el dia 28 d’abril de 2021.
SEGON. En data 28 d’abril de 2021 finalitza el termini per a la presentació d’ofertes i es constata que
s’han presentat 2 ofertes per part de la INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC i de HEZKIDE XXI S.L per a la
contractació dels serveis consistents en l’organització i realització de les d’estades d’immersió
lingüística per l’estiu del 2021 – Lot 3 - Immersió lingüística per a centres educatius classificats com
de màxima complexitat.
TERCER. En data de 30 d’abril de 2021, la Mesa de Contractació, en sessió privada, procedeix a
l’obertura de les proposicions presentades (Sobre A).
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Oberts els sobres A, ambdues propostes són admeses a tràmit.
QUART. En data 17 de maig 2021, la Direcció de Serveis a la Joventut procedeix a l’anàlisi de les
proposicions presentades (Sobre B) i eleva el present informe a la Mesa per a la seva valoració en
sessió privada.
Tot seguit es procedeix a la valoració del contingut del “Sobre B”, l’avaluació del qual depèn d’un
judici de valor:
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ELEMENTS DE VALORACIÓ DE L’OFERTA TÈCNICA
Respecte els criteris de valoració que s’han utilitzat per escollir l’empresa adjudicatària, s’ha tingut
en compte i s’han seguit les indicacions exposades i detallades a la Directriu 1/2020 d’aplicació de
fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de
Contractació.
D’acord amb el plec de prescripcions tècniques per a l’organització i realització de les d’estades
d’immersió lingüística per a l’edició 2021 – Lot 3 - Immersió lingüística per a centres educatius
classificats com de màxima complexitat es requereix que el projecte es desenvolupi en els següents
apartats, que es consideren bàsics en la prestació del servei:
-

Projecte pedagògic: fins a 24 punts

Es valoren les activitats així com els materials tant pel que fa als participants, monitors i coordinadors.
S’analitzen els objectius pedagògics proposats, la manera de treballar-los i avaluar-los i l’adequació
d’aquests a la franja d’edat dels educands. S’analitza l’originalitat, continguts, treball d’habilitats i
sistemes d’avaluació i seguiment previstos. En aquest punt es valora també els centres d’interès i
eixos transversals proposats per les estades.
La distribució dels punts dins del projecte pedagògic es realitza de la següent manera:
a. Sistemes d’avaluació i seguiment del projecte educatiu: fins a 3 punts.
b. Objectius del programa: fins a 3 punts.
c. Continguts del programa: fins a 3 punts.
d. Centre d’interès i eix d’animació fins a 3 punts.
e. Activitats fins a 6 punts
f. Materials presentats fins a 6 punts
Dins del qual es valorarà:
f.1. Materials del coordinador: fins a 2 punts.
f.2. Materials dels monitors: fins a 2 punts.
f.3. Materials dels participants: fins a 2 punts.
-

Metodologia proposada: fins a 11 punts
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Es valora l’enfocament didàctic en el lleure i sessions tècniques, manera proposada de treballar
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i organitzar-se de l’equip de dirigents, distribució de tasques dels educadors i equip dirigent de
l’estada. En aquest punt també s’avalua l’adequació del ritme i horaris proposats durant
l’estada.
La distribució dels punts dins la metodologia es realitza de la següent manera:
a. Coordinació de les estades, seguiment de seguretat durant l'estada i aspectes
generals de prevenció: fins a 4 punts.
b. Enfocament metodològic: fins a 7 punts.
Dins del qual es valorarà:
b.1. de les sessions: fins a 3 punts.
b.3. Procediments, tasques i responsabilitats dels equips: fins a 2 punts.
b.4. Organització horària diària: fins a 2 punts.
-

Formació dels monitors (continuada): fins a 3 punts
Es valora la formació pel que fa a lleure així com titulacions, especialitzacions i monogràfics dels
membres de l’equip educatiu de l’estada. També es valora les formacions específiques que
l’entitat organitza pels membres dels seus equips.
La distribució dels punts dins de la formació es realitza de la següent manera:
a. Formació dels monitors: fins a 1,5 punts.
b. Formació dels coordinadors: fins a 1,5 punts.

-

Millores addicionals: fins a 5 punts.
Es valoren les millores proposades que en funció de la seva utilitat, innovació i interès, puguin
ser considerades per a la prestació del servei dividides en tres categories: seguretat, educació i
generals:
a. Aspectes educatius: fins a 2,5 punts.
b. Aspectes de seguretat: fins a 1,5 punts.
c. Aspectes generals: fins a 1 punt.
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VALORACIÓ DE L’OFERTA TÈCNICA

Analitzada la proposta tècnica de la INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC, FUNDACIÓ PRIVADA es constata
que s’adequa als requisits tècnics del plec de prescripcions tècniques del concurs (lot 3), necessaris
per a desenvolupar els serveis i objectius requerits.

Analitzada la proposta tècnica de HEZKIDE XXI S.L, es constata que aquesta no compleix l’establert al
plec de prescripcions tècniques del concurs (lot 3), necessaris per a desenvolupar els serveis i
objectius requerits, i esdevé una oferta inacceptable, d’acord amb l’article 167 de la LSCP.

Concretament, la proposta d’activitats presentada per HEZKIDE XXI S.L, no contempla la programació
que es demana als Plecs de Prescripcions Tècniques publicats. L’apartat 4.2, concretament a la pàgina
15 del document de Plecs, conté els 5 centres d’interès que són els que cal desenvolupar a la proposta
tècnica del SOBRE B.

La proposta de HEZKIDE XXI S.L, no té en compte les diverses temàtiques i presenta un seguit
d’activitats que no coincideixen amb les de l’apartat esmentat. Per exemple, el concurs inclou 5
propostes diferents: English Camp Let’s Go, Art, Natural Science, Reporters’ Research i Stage Arts
però el projecte de HEZKIDE XXI S.L en planteja 1: The World We Have, The World We Need. Podríem
suposar que la proposta que presenten inclou les activitats de la temàtica de Natural Science però
encara que fos així, mancaria la informació per les 4 temàtiques restants.
Cal tenir present que en aquest concurs no es licita un projecte d’organització o realització obert,
sinó que es licita l’organització i realització d’unes temàtiques ja previstes i ja donades a conèixer al
Departament d’Educació amb qui hi ha un acord signat. El licitador, en la seva oferta tècnica, ha
d’exposar els criteris educatius i organitzatius per realitzar aquestes temàtiques concretes i, com a
mínim, ha d’incloure les que es demanen. El punt de partida doncs són les propostes publicades i són
les que cal valorar en l’adjudicació. Al no ser-hi, no es poden valorar ni, per tant, tampoc puntuar.
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Conseqüentment, és d’aplicació l’article 167 de la LSCP per la qual “es consideren irregulars, en
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particular, les ofertes que no corresponguin als plecs de la contractació”.
D’acord amb el plec de clàusules administratives, aquest concurs no preveu la presentació de variants
d’acord amb el descrit als plecs de prescripcions tècniques, de manera que no es poden incloure
variants en relació amb les propostes descrites a aquests.

Així doncs, es procedeix a valorar la relació i la descripció dels serveis objecte del contracte presentats
únicament per la INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC, FUNDACIÓ PRIVADA en funció a les especificacions
fetes al plec de prescripcions tècniques que regeixen aquest contracte.

Projecte pedagògic: fins a 24 punts
Es valoren les activitats així com els materials tant pel que fa als participants, monitors i coordinadors.
S’analitzen els objectius pedagògics proposats, la manera de treballar-los i avaluar-los i l’adequació
d’aquests a la franja d’edat dels educands. S’analitza l’originalitat, continguts, treball d’habilitats i
sistemes d’avaluació i seguiment previstos. En aquest punt es valora també els centres d’interès i
eixos transversals proposats per les estades.

Quadre de valoració segons els criteris exposats:
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PROJECTE PEDAGÒGIC
Sistemes d’avaluació i seguiment del projecte
educatiu
Objectius del programa
Continguts del programa
Centre d’interès i eix d’animació
Activitats
Materials presentats
Materials del coordinador
Materials dels monitors
Materials dels participants

Fins a

3,00

Fins a
Fins a
Fins a
Fins a
Fins a

3,00
3,00
3,00
6,00
6,00
Fins a 2,00
Fins a 2,00
Fins a 2,00
TOTAL (Fins a 24 punts)

3,00
3,00
2,00
3,00
5,00
2,00
1,50
0,50
20,00

Avaluació projecte pedagògic:
L’apartat del projecte pedagògic presentat per la INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC, FUNDACIÓ
PRIVADA contempla tots els punts que es demanen als plecs. La suma de la proposta i dels annexos
adjuntats fa que es pugui visualitzar la realitat d’una colònia. La repetició de conceptes i la
interrelació que a vegades s’estableixen entre ells però a vegades dificulta la comprensió general.
Els punts més destacats són:
Els sistemes d’avaluació que es plantegen i el seguiment del projecte es concreta a partir de reunions,
seguiments, formularis i tutories. L’avaluació no només és externa sinó també interna (del propi
equip) per detectar punts de millora.
Els objectius de les estades tenen en compte la singularitat de l’alumnat procedent de centres
educatius d’alta i màxima complexitat. El projecte presenta 3 objectius generals adequats a la
temàtica dels plecs en un entorn de colònies amb alumnes d’edat escolar.
Els continguts són adequats per unes estades d’idioma en d’educació no-formal. L’apartat incorpora
però aspectes de logística molt concreta que no hauria de contemplar-se en aquest punt.
Vincula cada una de les 5 temàtiques dels Plecs amb un eix d’animació concret que descriu. Aquests
són actuals. A més, presenta una relació de trets característics de la zona de cada alberg per a tenir
en compte durant l’estada.
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Quant a les activitats, el projecte presentat inclou la relació d’activitats - aprenentatge de cada
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temàtica. Cada programa descriu cada una de les activitats que conté, el seu objectiu i el material
que es requereix. Tot i que es troben a faltar apartats com continguts i mesures de seguretat a aplicar,
la descripció permet fer-se una idea força concreta del què i del com es treballa. Manca la descripció
dels jocs de nit tot i que quan presenta els materials del monitor, es parla del dossier de jocs.
En relació als tres tipus de materials que es demanen (monitors, coordinadors i participants):
Materials pels coordinadors:
S’adjunta a l’annex un dossier pels coordinadors amb eines perquè aquests puguin planificar l’estada:
informació general sobre la metodologia de l’estiu, reunions amb l’equip o amb director de l’alberg,
dinàmiques de grup, d’immersió lingüística, objectius i activitats; material d’emergència; integració
a l’entorn...
Partint de problemes reals d’estades, annexen un document de possibles solucions. En aquest
document hi tenen cabuda temes com ara el bullying, la manca de motivació, problemes amb algun
monitor...
El projecte també disposa d’un dossier de seguretat en el que es destaca la necessitat d’efectuar una
anàlisi de riscos abans de cada activitat i d’avaluar-la un cop feta.
S’inclou un dossier de prevenció i higiene que especifica com cal treballar en el context de la Covid19.
Material pels monitors:
El projecte presenta tots els dossiers dels monitors per cada tipologia d’estada. Els materials
presentats són d’utilitat i coherents amb les tasques, funcions i necessitats que es deriven de
l’execució de l’estada.
Es presenta el projecte de la wiki, espai virtual on el coordinador tindrà accés a informació diversa
recopilada al llarg dels anys: activitats, jocs dinàmiques i altres recursos provats en altres estades.
El monitor disposa d’un dossier de jocs i d’un altre de vocabulari.
Tot i que no s’annexen, el projecte esmenta que tots els equip de monitors disposaran de tres
exemplars del CD amb cançons i d’un dossier amb activitats dissenyada per cada cançó.
Material pels participants:
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Hi ha una barreja o confusió a l’hora de presentar el material pels participants. S’esmenta material
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que forma part de la pròpia colònia: els eixos d’animació, document d’activitats, cartells a col·locar
als albergs... Segons la visió, tot el material és pels participants perquè les estades són per ells. Molts
dels materials esmentats en aquest apartat no es poden considerar pels participants. El material pels
participats és aquell que el nen/a s’acaba enduent de la colònia.

Metodologia proposada: fins a 11 punts
Es valora l’enfocament didàctic de les activitats, la manera proposada de treballar i organitzar-se de
l’equip de dirigents, la distribució de tasques dels educadors i de l’equip dirigent de l’estada. En
aquest punt també s’avalua l’adequació del ritme i horaris proposats durant l’estada.

Quadre de valoració segons els criteris exposats:
INSTITUCIÓ
CULTURAL DEL
CIC,
FUNDACIÓ
PRIVADA

METODOLOGIA PROPOSADA

Coordinació de les estades, seguiment de seguretat durant
l’estada i aspectes generals de prevenció

Fins a

Enfocament metodològic

Fins a

De les sessions
Procediments, tasques i responsabilitats dels equips
Organització horària diària

4,00

7,00
Fins a
3,00
2,00
Fins a
2,00
Fins a
TOTAL (Fins a 11 punts)

3,75

3,00
2,00
1,50
10,25

Avaluació de la metodologia proposada:
El projecte mostra una metodologia basada en l’alumne com a agent actiu i en l’ús constant de la
llengua anglesa al llarg de l’estada per afavorir un context d’immersió els dies de la seva durada. Es
fa molt èmfasi al treball en equip, indispensable per un bon funcionament d’una estada. Es valora
que es tingui present la situació actual de pandèmia.
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Els punts més destacats de l’apartat són:

Es descriu la preparació de l’estada, el seguiment durant aquesta i el feedback posterior per part de
tot l’equip de l’entitat per a la correcta organització i avaluació.
Planteja una comunicació constant entre el responsable del grup i el coordinador per detectar
possibles problemes amb l’objectiu de posar-hi solució i una avaluació posterior que queda recollida
telemàticament.
Quant al seguiment de seguretat, el projecte concreta el punts que cal controlar de 7 albergs
diferents per prevenir possibles accidents.
Quant a les tasques i responsabilitats dels equips, el projecte defineix els perfils del personal dirigent
a les estades (coordinador i monitor) així com les tasques de cada un d’ells. Exposa com es fa la
selecció d’aquests, procés que s’adiu amb la realitat d’una estada (planificació i exposició d’un dia
exemple, avaluació de casos pràctics, resolució de conflictes...).
Per a la selecció té present el compliment de la Llei de protecció a la infància i l’adolescència. També
en descriu els mètodes de detecció possibles durant una estada, tals com comentaris o conductes
inapropiades d’un monitor cap a un alumne o a la inversa.
La metodologia de compartir i recollir les experiències de cada estada i que aquestes puguin ser
consultades permanentment per altres dirigents de qualsevol estada, és un bon mètode per
mantenir al dia constantment les persones que han d’organitzar i desenvolupar-ne de noves. És un
treball en equip que pot arribar a ser molt útil. Planteja interrogants als dirigents de cada estada per
no fer colònies idèntiques i tenir present que cada grup té la seva singularitat.
En relació a l’organització horària diària, l’horari s’adequa al sol·licitat a les prescripcions tècniques.
Queda concreta la responsabilitat a cada moment del dia. Descriu de manera detallada les
particularitats del 1r i de l’últim dia d’una estada tot i que es barreja informació entre la recollida de
les famílies als albergs i el retorn amb autocar amb els monitors fins al centre.
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Formació de l'equip (continuada): fins a 3 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

Es valora la formació pel que fa a lleure així com titulacions, especialitzacions i monogràfics dels
membres de l’equip educatiu de l’estada. També es valora les formacions específiques que l’entitat
organitza pels membres dels seus equips.

Quadre de valoració segons els criteris exposats.

FORMACIÓ DE L'EQUIP (CONTINUADA)
Formació dels monitors
Fins a 1,50
Formació dels coordinadors
Fins a 1,50
TOTAL (fins a 3,00 punts)

INSTITUCIÓ CULTURAL
DEL CIC, FUNDACIÓ
PRIVADA
1,00
1,00
2,00

Avaluació de la formació de l’equip (continuada):
El projecte descriu un pla formatiu tant per monitors com per coordinadors, diferenciant personal
novell dels veterans. Els temes que conté són adequats a la realització d’una estada de lleure i
l’assistència és obligatòria pel personal que treballarà a la xarxa. No hi ha però una calendarització i
hi ha barreja d’informació.
Es contempla formació específica en covid-19 que enguany és totalment indispensable. El projecte
proposa una formació en noves tecnologies per avisar dels possibles perills que poden suposar. Hi ha
també espai per la seguretat.
No es preveu formació específica per les tipologies plantejades però es tindran en compte aquells
monitors que tinguin un perfil adient a cada una de les cinc temàtiques de les estades o bé tinguin
formació o interessos relacionats.
L’entitat dóna la possibilitat de becar el títol de monitor / director de lleure infantil i juvenil a través
d’una entitat homologada del sector la qual cosa, sent obligatori un percentatge en les estades
d’estiu, facilita poder complir-ho.
Es valora que es destini temps a formar els coordinadors sobre alumnes amb necessitats educatives
especials ja que cada vegada hi ha més demanda.
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Es valora que les formacions comptin amb l’experiència del personal que ja ha participat en estades

GENERALITAT DE CATALUNYA

similars per tal que el plantejament de situacions i conflictes sigui el més fidedigne a la realitat.
Es destina temps en donar eines els monitors per intervenir davant d’un cas d’al·lèrgia o intolerància
alimentària i poder seguir els protocols d’administració de medicaments a les estades.

Millores addicionals: fins a 5 punts.
Es valoren les millores proposades que en funció de la seva utilitat, innovació i interès, puguin ser
considerades per a la prestació del servei dividides en tres categories: seguretat, educació i generals.
Quadre de valoració segons els criteris exposats.

MILLORES ADDICIONALS
Aspectes educatius Fins a 2,50
Aspectes de seguretat Fins a 1,50
Aspectes generals Fins a 1,00
TOTAL (Fins a 5 punts)

INSTITUCIÓ CULTURAL DEL
CIC, FUNDACIÓ PRIVADA
2,00
1,25
1,00
4,25

Avaluació de les millores addicionals:
Cal puntualitzar que hi ha idees introduïdes en aquest apartat de millores que ja s’han tingut en
compte en punts anterior i per tant no s’han valorat aquí.
Aspectes educatius
-

Es disposa d’una valoració interna dels coordinadors envers els monitors que ja han treballat
amb colònies.

-

En línia amb el Pla de Valors del Govern de la Generalitat, les propostes del projecte van
encaminades cap el respecte, el civisme i la convivència.

-

Hi ha un seguit de propostes per realitzar durant el temps lliure dels infants i convertir-lo així en
una vigilància activa com per exemple un taller optatiu de teatre en anglès després de dinar.
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-

Fer conscients als nens/es de la realitat que envolta l’alberg, no només com a territori català sinó

GENERALITAT DE CATALUNYA

tot allò que comporta diversitat, diferència i model alternatiu de vida respecte del seus entorns
habituals.
-

El projecte planteja realitzar informes finals d’estada per les famílies amb el progrés del seu fill/a
tant pel que fa referència al progrés de l’idioma com la seva evolució dins l’estada a nivell global
(relació amb els companys i responsables, grau d’implicació i actitud...).

Aspectes de seguretat
- Esmenta que presenten 11 dossiers exhaustius que corresponen a cada alberg Xanascat on es
detallen aspectes de seguretat i funcionament intern els albergs però només n’inclouen 7.
- Assignar coordinadors i monitors que ja coneguin l’alberg i el seu entorn per evitar riscos a l’hora
de planificar certes activitats.
- Definició d’un protocol per evitar robatoris i furts.
- S’esmenta que s’elaborarà un Pla de seguretat de les activitats viu: realització d’un document amb
els aspectes de seguretat a tenir en compte al realitzar una activitat en un lloc concret. El
document es compartirà tant si és vàlid o no per a futures estades.
- Vigilància activa durant el temps lliure dels nens i nenes per minimitzar el risc a l’accident.
- Definició d’un seguit de mesures que assegurin la llei de protecció a la infància i l’adolescència.
-

Disponibilitat per part de l’entitat de tres persones les 24h del dia durant el transcurs de les
estades.

-

Augment de la ràtio durant les sortides i excursions que requereixen de més presència de
dirigents per minimitzar el risc.

-

Elaboració d’una taula per portar el seguiment acurat de la presa de medicaments per part dels
nens/es que ho necessitin.

Aspectes generals
- Al destinar l’equip que treballarà a cada alberg, es posaran coordinadors que coneguin la
instal·lació i territori, i mantinguin bones relacions amb el Director de l’Alberg.
- L’entitat farà la notificació d’activitats necessària segons el Decret de lleure. Allibera l’ACJ
d’aquesta gestió.
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- Reunió diària del coordinador amb el director de la instal·lació per portar un seguiment de la

GENERALITAT DE CATALUNYA

colònia.
- Visita del coordinador aproximadament 1 mes abans de l’estada.
- Visites per part del/s responsables de l’entitat durant les estades per tal d’intervenir en casos
d’especial importància.
- Formació de l’equip de dirigents establint paritat de sexe, equilibri entre monitors nous i antics,
coneixedors de la instal·lació i 19 anys d’edat mínima per garantir la maduresa necessària.
- Salaris a l’equip de dirigents per sobre de conveni que regula les activitats de lleure infantil i
juvenil.
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PUNTUACIÓ FINAL DE L’OFERTA

GENERALITAT DE CATALUNYA

La puntuació final de l’oferta respecte dels criteris sotmesos a judici de valor s’ha fet de la manera
següent:
S’efectua la valoració de les propostes per tal d’obtenir una valoració tècnica dels criteris de cada
bloc i poder obtenir l’oferta millor valorada en cada bloc de forma independent a la resta.
Un cop efectuada la valoració de cada bloc, es comprovarà que almenys una de les propostes
assoleixi en aquell bloc el valor determinat en la taula següent per als diferents blocs de forma
independent:
Valoració Valoració
mínima X màxima Y

Bloc
Projecte pedagògic
Metodologia proposada
Formació dels monitors (continuada)
Millores al plec de prescripcions tècniques

12
5,5
1,5
2,5

24
11
3
5

En cas que almenys una de les propostes assoleixi el valor X sobre el màxim de valoració Y possible,
d’acord amb els barems de la taula anterior, per cadascun dels blocs s’aplicarà la següent fórmula
per obtenir les puntuacions de l’oferta que permetrà assignar la màxima puntuació a l’oferta millor
valorada en cada bloc.
𝑉𝑇𝑜𝑝
𝑃𝑜𝑝 = 𝑃 ×
𝑉𝑇𝑚𝑣
On:
Pop = Puntuació de l’Oferta a Puntuar
P = Puntuació del criteri
VTop = Valoració Tècnica de l’Oferta que es Puntua
VTmv = Valoració Tècnica de l’oferta Millor Valorada
En cas que en algun bloc cap de les propostes assoleixi el valor X sobre el màxim de valoració Y
possible, es considera que la puntuació a atorgar en aquell bloc, és el valor obtingut en la fase de
valoració de les propostes tècniques:
𝑃𝑜𝑝 = 𝑉𝑇𝑜𝑝
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.
Un cop valorats tots els criteris proposats, i aplicada la fórmula si s’escau, la puntuació total
obtinguda pel licitador és la suma de les puntuacions obtingudes individualment a cada bloc.
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Al haver-se presentat 2 ofertes però al considerar-se només una oferta acceptable pel lot 3 Immersió lingüística per a centres educatius classificats com de màxima complexitat - per part de
l’empresa INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC, es considera que la puntuació a atorgar en aquell bloc és

GENERALITAT DE CATALUNYA

el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques:
𝑃𝑜𝑝 = 𝑉𝑇𝑜𝑝
Quadre de puntuació
A continuació, es relaciona el quadre de puntuació d’acord amb les ponderacions establertes als Plecs
de Prescripcions Tècniques:
Criteris que depenen d’un judici de valor (documentació que es valora en el sobre B) fins a 43 punts.
INSTITUCIÓ CULTURAL DEL
CIC

JUDICI DE VALOR
Projecte pedagògic

fins a 24 punts

Sistemes d’avaluació i seguiment del projecte
educatiu
Objectius del programa
Continguts del programa
Centre d’interès i eix d’animació
Activitats
Materials presentats
Materials del coordinador
Materials dels monitors
Materials dels participants

3 punts

3,00

3 punts
3 punts
3 punts
6 punts
6 punts
2 punts
2 punts
2 punts

3,00
2,00
3,00
5,00
4,00
2,00
1,50
0,50

Metodologia proposada

fins a 11 punts

Coordinació i seguiment de seguretat durant
l'estada i aspectes generals de prevenció
Enfocament metodològic
de les sessions
Procediments, tasques i responsabilitats dels equips
Organització horària diària

4 punts

3,75

7 punts
3 punts
2 punts
2 punts

6,50
3,00
2,00
1,50

Formació de l’equip (continuada)

fins a 3 punts

Formació dels monitors
Formació de coordinadors

1,5 punts
1,5 punts

Millores addicionals
Aspectes educatius
Aspectes de seguretat

1,00
1,00

fins a 5 punts
2,5 punts
1,5 punts

2,00
1,25
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JUDICI DE VALOR
Aspectes generals

1 punt

INSTITUCIÓ CULTURAL DEL
CIC
1,00

36,50

GENERALITAT DE CATALUNYA

Total (fins a 43 punts)
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GENERALITAT DE CATALUNYA

Conseqüentment, es determina les següents

CONCLUSIONS
1. Que l’oferta tècnica del SOBRE B presentada per la INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC per a
l’adjudicació de en l’organització i realització de les d’estades d’immersió lingüística per a
l’edició 2021 – Lot 3 - per a centres educatius classificats com de màxima complexitat ha
obtingut un total de 36,50 punts sobre 43.

PROPOSO
1. Que la Mesa de contractació de l’ACJ es reuneixi per a l’obertura del SOBRE C.

Toni Planes i Gallés
Director Àrea Xanascat
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