INFORME DE VALORACIÓ DE LES OFERTES QUE PER A LA SEVA AVALUACIÓ
REQUEREIXEN D’UN JUDICI DE VALOR PRESENTADES PELS DIFERENTS
LICITADORS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DEL PROGRAMA
D’ACOMPANYAMENT A L’ESTUDI I DE REFORÇ EDUCATIU I DE SUPORT A LA
INCLUSIÓ PER ALUMNES DE L’ESCOLA ROSER CAPDEVILA I ALTRES DE
CARÀCTER ADMINISTRATIU I CUMPLEMENTARIS CURSOS 2022-2023 I 20232024. (EXP. CO2022010EDU)

La Mesa de contractació reunida en data 22.04.2022 fa obertura dels sobres digitals A
i B, corresponents al procediment obert amb criteris que requereixen judici de valor,
convocat per a l'adjudicació del SERVEI DEL PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT A
L’ESTUDI I DE REFORÇ EDUCATIU I DE SUPORT A LA INCLUSIÓ PER ALUMNES
DE L’ESCOLA ROSER CAPDEVILA I ALTRES DE CARÀCTER ADMINISTRATIU I
COMPLEMENTARIS, i remet al departament d’Educació, Infància i Família la
documentació tècnica continguda als sobres B, als efectes de què s’emeti informe
tècnic de valoració d’acord amb els criteris i ponderació que figuren al Plec de
clàusules administratives particulars.
Les ofertes presentades són les següents:

Plica Licitadors

NIF

1 PUNTUAJOCS, SL

B64958838

2 NASCOR FORMACION, SL

B65187569

3 ASSOCIACIÓ PER A LA INFÀNCIA, ADOLESCENTS,
JOVES, ADULTS I PROJECTES PER A LA INCLUSIÓ
SOCIAL (JAPI)

G65437162

4 FUNDACIÓ PERE TARRÉS

R5800395E

5 FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI

G61096368

6 ASSOCIACIÓ CENTRE D'ESPLAI EL NUS

G59854166

La clàusula 21 del PCAP estableix que els criteris vinculats a l’objecte del contracte
que per a la seva avaluació requereixen d’un judici de valor es puntuaran amb un
màxim de 45 punts, per als quals cal presentar una “Projecte tècnic del servei”,
establint el següent:
“CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (fins a 45 punts)
Projecte tècnic del servei
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L’extensió màxima del projecte haurà de ser de 25 pàgines, mida DIN-A4, a dues
cares, amb cos de lletra 11 i interlineat senzill. El document estarà paginat,
completament indexat i haurà de seguir l’ordre establert, seguint l’esquema que es
concreta tot seguit. No computa en l’extensió la portada, els separadors, l’índex ni els
annexos.
1. Proposta d’ organització del servei, composició i descripció dels
equips de treball i la distribució de les tasques.

Fins a 7 punts

2. Proposta anual del servei amb temporalització de les sessions.

Fins a 4 punts

3.Metodologia i activitats que es plantegen durant el curs per assoli els
objectius del servei.
Fins a 4 punts
4.Protocols per recollir i donar resposta a les incidències que es detectin,
Canals estables per recollir-les, analitzar-les i solucionar-les.
Fins a 3 punts
5. Concreció de l’organització de les tasques administratives i la
seva temporalització.

Fins a 7 punts

6. Proposta de coordinació amb l’Ajuntament i amb els diferents agents
que intervenen.
Fins a 7 punts
7.Proposta de reunió amb les famílies a l’inici de curs.

Fins a 5 punts

8. Relació amb les famílies i eines per aconseguir la seva implicació
en l’estudi dels fills/es.

Fins a 5 punts

9.Avaluació interna: per la proposta de sistema de registre d’incidències
i coordinació, eines d’avaluació del projecte i control de la gestió del
servei.
Fins a 3 punts

Es valorarà dins del projecte en el seu global:
- Que es tingui en compte el context social i les necessitats dels usuaris/destinataris
del servei.
- Elements innovadors, originals, i realistes.
- Adaptació de la proposta a la situació sanitària que estem vivint, sobretot incidint en
les emocions.
- La claredat, sistemàtica i detall en la presentació del contingut de la proposta, així
com el seu ajust a les especificacions establertes als plecs.
Assignació de la puntuació als criteris avaluables dependents d’un judici de valor:
La valoració per a cada criteri que depengui d’un judici de valor consistirà en les
següents:
- “Poc rellevant / no compleix”: La puntuació serà del 0% dels punts assignats als
criteris o subcriteris de valoració en qüestió. Aquesta valoració s’utilitzarà quan la
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informació facilitada pel licitador no compleixi els requisits establerts per l’Ajuntament
al plec de prescripcions tècniques, no es correspongui a les necessitats exposades o
es limiti a reproduir els plecs.
- “Correcte / compleix”: La puntuació serà del 50% dels punts assignats al criteris o
subcriteris de valoració en qüestió. Aquesta valoració s’utilitzarà quan la informació
facilitada pel licitador compleixi els requisits establerts per l’Ajuntament en el plec de
prescripcions tècniques, però no resulti exhaustiva i encertada amb les necessitats
exposades al plec de prescripcions tècniques.
- “Exhaustiva i coherent / compleix plenament”: La puntuació serà del 100% dels punts
assignats als criteris o subcriteris de valoració en qüestió. S’aplicarà aquesta valoració
quan la proposta del licitador respongui plenament als requisits establerts per
l’Ajuntament al plec de prescripcions tècniques, de forma completa, exhaustiva,
detallada i encertada amb el que s’ha sol·licitat en dit apartat.”
VALORACIÓ DE LES OFERTES APLICANT ELS CRITERIS ESTABLERTS AL
PCAP

PLICA1: PUNTUAJOCS S.L.
Com a valoració general, destacar que en aquest projecte es demostra un bon
coneixement del context social; dels recursos del territori; i dels destinataris del servei.
S’ha ajustat a les indicacions del Plec en quant al desenvolupament del projecte en
apartats. El desenvolupament del Projecte compleix i és correcte.
APARTAT 1. Proposta d’ organització del servei, composició i descripció dels
equips de treball i la distribució de les tasques (Fins a 7 punts)
CORRECTA, COMPLEIX. Descriu correctament l’organització, la composició, l’equip i
les tasques; acollint-se al plec de forma fidel; però sense fer gaires aportacions
innovadores. Concreta de forma correcta el número de monitors necessaris i la figura
del coordinador del programa, remarcant les tasques de responsabilitat del mateix.
Aporta al programa la disposició d’un equip d’assessorament interdisciplinari per donar
suport.
Puntuació atorgada: 3,5 punts

APARTAT 2. Proposta anual del servei amb temporalització de les sessions (Fins
a 4 punts)
CORRECTA, COMPLEIX. Breu descripció de l’organització i de la temporalització del
servei. S’acull al Plec. No acaba de descriure l’organització de la sessió amb alumnat.
Puntuació atorgada: 2 punts
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APARTAT 3. Metodologia i activitats que es plantegen durant el curs per assolir
els objectius del servei ( Fins a 4 punts)
EXHAUSTIU I COHERENT. COMPLEIX PLENAMENT. Fa una molt bona descripció
de la metodologia a executar , tenint en compta tant el treball individual com en grup.
Expressa les necessitats i el perquè de treballar amb famílies i escoles per poder fer
una bona adaptació curricular i una atenció a l’alumnat. Descriu molt correctament els
objectius a assolir i els mecanismes per aconseguir-los.
Puntuació atorgada: 4 punts

APARTAT 4. Protocols per recollir i donar resposta a les incidències que es
detectin. Canals establerts per recollir-les, analitzar-les i solucionar-les (Fins a 3
punts)
CORRECTA, COMPLEIX. Descriu el procediment d’informar de les incidències que és
detectin, amb full de recollida, temporalització i circuit.
Puntuació atorgada: 1,5 punts
APARTAT 5. Concreció de l’organització de les tasques administratives i la seva
temporalització (Fins a 7 punts)
CORRECTA, COMPLEIX. Bona descripció de les tasques, ben ordenades i
temporalitzades
Puntuació atorgada: 3,5 punts
APARTAT 6. Proposta de coordinació amb l’Ajuntament i amb els diferents
agents que hi intervenen ( Fins a 7 punts)
CORRECTA,COMPLEIX. Fa una bona descripció dels mecanismes i sistemes de
coordinació tant amb l’Ajuntament (departament d’Educació) com amb els centres
educatius i famílies. Desenvolupa el apartats del Plec concretant els canals de
comunicació
Puntuació atorgada: 3,5 punts
APARTAT 7. Proposta de reunió amb les famílies a l’inici de curs (Fins a 5 punts)
CORRECTA, COMPLEIX. Descripció del objectius d’aquesta reunió seguint el Plec. Fa
palesa la necessitat de remarcar a les famílies la necessitat de la seva implicació.
Aporta el lliurament de dossier informatiu a les famílies amb les dades bàsiques del
projecte.
Puntuació atorgada: 2,5 punts

APARTAT 8. Relació amb les famílies i eines per aconseguir la seva implicació
en l’estudi dels fills/es (Fins a 5 punts)
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EXHAUSTIVA I COHERENT.COMPLEIX PLENAMENT. Fa una proposta de
participació de les famílies en sessions conjuntes amb els seus infants, en sessions de
treball individuals. Concreta quan seran les sessions i remarca els objectius a treballar
per poder acompanyar i donar eines a les famílies per reforçar el treball educatiu a
casa.
Puntuació atorgada: 5 punts

APARTAT 9. Avaluació interna: per la proposta de sistemes de registre
d’incidències i coordinació, eines d’avaluació del projecte i control de la gestió
del servei (Fins a 3 punts)
CORRECTA, COMPLEIX. Planteja correctament els objectius de l’avaluació. Té en
compte la avaluació global, tant qualitativa com quantitativa. Està plantejat tenint
sobretot en compte l’avaluació de l’alumnat. Faltaria plantejar amb profunditats
l’avaluació del funcionament intern del programa.
Puntuació atorgada: 1,5 punts

Puntuació total:

27 punts

PLICA 2: NASCOR FORMACIÓ, SL
S’ha de fer constar que l’apartat 3 Metodologia i activitats que es plantegen durant
el curs per assolir els objectius del servei, no consta concretament a l’índex, ni
tampoc té un apartat propi en el que es desenvolupi, si bé hi ha diferents referències al
llarg del document al respecte del que s’hi havia de desglossar.
Donat que el resta de document si s’ajusta al demanat i al Plec i a més és un
document ordenat i ben composat hem realitzat la seva valoració.
APARTAT 1. Proposta d’ organització del servei, composició i descripció dels
equips de treball i la distribució de tasques (Fins a 7 punts)
CORRECTA, COMPLEIX Fa una descripció molt sintètica de la organització del servei.
En relació a la descripció dels equips i les seves funcions, concreta totes les funcions i
responsabilitat de cada professional, tenint en compte el Plec
Puntuació atorgada: 3,5 punts

APARTAT 2. Proposta anual del servei amb temporalització de les sessions (Fins
a 4 punts)
CORRECTA, COMPLEIX. La temporalització de les sessions és clara i correcte. Està
ben organitzada i ben distribuït el temps de les sessions El grups que s’han
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d’organitzar són correctes i el número de monitors correspon al Plec, li falta concretar
els espais físics on és realitzen alguns grups.
Puntuació atorgada: 2 punts

APARTAT 3. Metodologia i activitats que es plantegen durant el curs per assolir
els objectius del servei ( Fins a 4 punts).
POC RELLEVANT. NO COMPLEIX. Aquest apartat no apareix concretament en un
apartat al document presentat, tal i com es demanava al PCAP. Tot i que s’hi fan
referències puntuals dins d’altres apartats, que han estat valorats en el que
corresponia.
Puntuació atorgada: 0 punts

APARTAT 4. Protocols per recollir i donar resposta a les incidències que es
detectin. Canals establerts per recollir-les, analitzar-les i solucionar-les (Fins a 3
punts)
POC RELLEVANT, NO COMPLEIX. En aquest punt queda exclusivament exposat el
procés i protocols per cobrir el personal que tingui algun tipus d’incidència. Encara que
està ben expressat queda molt reduït i no té en compte altres tipus d’incidències que
en aquests programes es donen.
Es deixa constància que en lloc de fer menció de l’Ajuntament de Sant Joan Despí fa
referència a Barcelona Activa.
Puntuació atorgada: 0 punts
APARTAT 5. Concreció de l’organització de les tasques administratives i la seva
temporalització (Fins a 7 punts)
CORRECTA, COMPLEIX. Bona i clara descripció de les tasques, ben ordenades,
tenint en compte la direcció de l’Ajuntament i la necessària comunicació amb les
famílies.
Puntuació atorgada: 3,5 punts
APARTAT 6. Proposta de coordinació amb l’Ajuntament i amb els diferents
agents que hi intervenen (Fins a 7 punts)
CORRECTA, COMPLEIX. Defineix molt bé la figura i les funcions d’un/a coordinador/a
del programa, bona descripció dels mecanismes, temporalització i sistemes de
coordinació amb l’Ajuntament (departament d’Educació). No explica la coordinació
amb els altres agents que intervenen al programa.
Puntuació atorgada: 3,5 punts
APARTAT 7. Proposta de reunió amb les famílies a l’inici de curs (Fins a 5 punts)
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CORRECTA, COMPLEIX. Fa una reduïda però bona explicació de la reunió en
famílies a l’inici de curs, tenint en compte els objectius i la informació que es necessita
donar d’acord amb el Plec de prescripcions tècniques.
Puntuació atorgada: 2,5 punts

APARTAT 8. Relació amb les famílies i eines per aconseguir la seva implicació
en l’estudi dels fills/es (Fins a 5 punts)
CORRECTA, COMPLEIX. Detalla la necessitat de treballar amb les famílies com
element facilitador de l’èxit educatiu. Planteja objectius per treballar amb elles, planteja
eines formatives per les famílies com xerrades, taller, encara que no concreta sobre
quins temes, ni marca número ni calendari.
Puntuació atorgada: 2,5 punts

APARTAT 9. Avaluació interna: per la proposta de sistemes de registre
d’incidències i coordinació, eines d’avaluació del projecte i control de la gestió
del servei (Fins a 3 punts)
CORRECTA, COMPLEIX. Planteja correctament l’avaluació tant del programa com de
l’alumnat. Es considera insuficient la definició del control del servei i del sistema de
registre d’incidències.
Puntuació atorgada: 1,5 punts

Puntuació total:

19 punts

PLICA 3: ASSOCIACIÓ PER A LA INFÀNCIA, ADOLESCENTS, JOVES, ADULTS, I
PROJECTES PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL (JAPI)
El document presentat per aquesta empresa té un índex que no correspon exactament
al que es demana en el PCAP:
“El document estarà paginat, completament indexat i haurà de seguir l’ordre establert,
seguint l’esquema que es concreta tot seguit.”
Amb tot, el Projecte presentat sí inclou la informació requerida en cada apartat, per la
qual cosa s’ha fet la seva valoració.
APARTAT 1. Proposta d’ organització del servei, composició i descripció dels
equips de treball i la distribució de les tasques (Fins a 7 punts)
CORRECTA, COMPLEIX. Descriu correctament l’organització, la composició, l’equip i
les tasques, acollint-se al plec. Descriu les funcions de tots els professionals que
intervenen. Marca un monitor/ coordinador de cada espai on s’executa el programa i
un coordinador general amb les funcions molt ben definides.
Puntuació atorgada: 3,5 punts
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APARTAT 2. Proposta anual del servei amb temporalització de les sessions (Fins
a 4 punts)
CORRECTA, COMPLEIX. Breu descripció de l’organització i de la temporalització del
servei. S’acull al Plec. Fa descripció de la sessió diària amb alumnat.
Puntuació atorgada: 2 punts

APARTAT 3. Metodologia i activitats que es plantegen durant el curs per assolir
els objectius del servei (Fins a 4 punts)
CORRECTE, COMPLEIX. Fa una bona descripció de la metodologia a executar, tenint
en compte les àrees socials i de desenvolupament personal necessaris per a
l’aprenentatge i el creixement personal de l’alumnat. Expressa les diferents activitats
que duran a terme per assolir els objectius del programa.
Puntuació atorgada: 2 punts

APARTAT 4. Protocols per recollir i donar resposta a les incidències que es
detectin. Canals establerts per recollir-les, analitzar-les i solucionar-les (Fins a 3
punts)
CORRECTE, COMPLEIX. Anomena els diferents protocols per comunicar incidències.
Exposa les coordinacions per poder evitar o resoldre possible incidències. Explicació
molt breu i poc concreta.
Puntuació atorgada: 1,5 punts
APARTAT 5. Concreció de l’organització de les tasques administratives i la seva
temporalització (Fins a 7 punts)
CORRECTA, COMPLEIX. Fan una descripció complerta de les tasques
d’administració, tenint en compte tant l’atenció a les famílies, com a l’alumnat i al
departament.
Puntuació atorgada: 3,5 punts
APARTAT 6. Proposta de coordinació amb l’Ajuntament i amb els diferents
agents que hi intervenen (Fins a 7 punts)
CORRECTE, COMPLEIX. Fa una bona descripció dels mecanismes i sistemes de
coordinació tant amb l’Ajuntament (departament d’Educació) com amb els centres
educatius i famílies. Desenvolupa el apartats del Plec concretant els canals de
comunicació i la temporalització
Puntuació atorgada: 3,5 punts
APARTAT 7. Proposta de reunió amb les famílies a l’inici de curs.(Fins a 5 punts)
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CORRECTE, COMPLEIX. Descripció del objectius d’aquesta reunió i aporta calendari
de les diferents reunions amb famílies.
Puntuació atorgada: 2,5 punts

APARTAT 8. Relació amb les famílies i eines per aconseguir la seva implicació
en l’estudi dels fills/es (Fins a 5 punts)
CORRECTE, COMPLEIX. Proposa tres xerrades/taller per treballar amb les famílies.
Proposa els continguts i la temporització.
Puntuació atorgada: 2,5 punts

APARTAT 9. Avaluació interna: per la proposta de sistemes de registre
d’incidències i coordinació, eines d’avaluació del projecte i control de la gestió
del servei (Fins a 3 punts)
CORRECTE, COMPLEIX. Planteja correctament els objectius de l’avaluació tant de
l’alumnat com dels agents educatius que intervenen. Planteja diferents reunions a fi de
poder avaluar el funcionament del programa.
Puntuació atorgada: 1,5 punts

Puntuació total:

22.5 punts

PLICA 4: FUNDACIÓ PERE TARRÉS
El document presentat està molt ben estructurat i és fidel al PPT, fa alguna aportació
nova que pot enriquir el programa. Demostren ser coneixedors d’aquest tipus de
programes així com de la població al qual va dirigit.
APARTAT 1. Proposta d’ organització del servei, composició i descripció dels
equips de treball i la distribució de les tasques (Fins a 7 punts)
CORRECTE, COMPLEIX. Descriu correctament l’organització, la composició, l’equip i
les tasques; acollint-se al plec de forma fidel. Dona rellevància a la figura del
coordinador del programa i les seves tasques, entre elles aporta segones reunió amb
els claustres dels centres, la qual cosa és interessant, encara que som coneixedors de
les dificultats que això implica per als centres. Garanteix una coordinació setmanal
amb els equips de professionals encarregats de realitzar el programa. Aporta una hora
setmanal de treball indirecte per cada educador, que els permeti preparar la tasca,
coordinar-la i poder atendre tant al centres educatius com a les famílies.
Puntuació atorgada: 3,5 punts
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APARTAT 2. Proposta anual del servei amb temporalització de les sessions (Fins
a 4 punts)
CORRECTE, COMPLEIX. Descripció de l’organització i de la temporalització del
programa amb objectius, tasques i agents que hi participen. S’acull al Plec. No acaba
de descriure l’organització del la sessió amb alumnat, encara que sÍ expressen que les
sessions complementaran les activitats acadèmiques amb activitats lúdiques.
Puntuació atorgada: 2 punts

APARTAT 3. Metodologia i activitats que es plantegen durant el curs per assolir
els objectius del servei (Fins a 4 punts)
EXHAUSTIU I COHERENT, COMPLEIX PLENAMENT. Fa una molt bona descripció
de la metodologia a executar, amb un bon plantejament dels objectius generals a
assolir i els mecanismes per aconseguir-los. Concreta els objectius específics per a
l’alumnat, les famílies i els centres. El seu desenvolupament de la metodologia i les
eines per assolir els objectius està explicada de forma exhaustiva.
Puntuació atorgada: 4 punts

APARTAT 4. Protocols per recollir i donar resposta a les incidències que es
detectin. Canals establerts per recollir-les, analitzar-les i solucionar-les (Fins a 3
punts)
EXHAUSTIU I COHERENT, COMPLEIX PLENAMENT. Descriu els diferents tipus
d’incidències que poden donar-se en un programa com aquest i els mecanismes per
recollir-les: nomena la figura del coordinador pedagògic per donar suport i facilitar la
resolució i el seguiment de les incidències. Descriuen un protocol d’actuació on
presenten diferents tipus d’ incidències i la actuació corresponent per resoldre-les.
Puntuació atorgada: 3 punts
APARTAT 5. Concreció de l’organització de les tasques administratives i la seva
temporalització (Fins a 7 punts)
EXHAUSTIVA I COHERENT, COMPLEIX PLENAMENT. Bona i completa descripció
de les tasques, ben ordenades i temporalitzades.
Puntuació atorgada: 7 punts
APARTAT 6. Proposta de coordinació amb l’Ajuntament i amb els diferents
agents que hi intervenen (Fins a 7 punts)
CORRECTA, COMPLEIX. Fa una bona descripció dels mecanismes i sistemes de
coordinació tant amb l’Ajuntament (departament d’Educació) i amb els altres agents
que intervenen al programa.
Puntuació atorgada: 3,5 punts
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APARTAT 7. Proposta de reunió amb les famílies a l’inici de curs (Fins a 5 punts)
CORRECTA, COMPLEIX. Descripció del objectius d’aquesta reunió correcta.
Puntuació atorgada: 2,5 punts

APARTAT 8. Relació amb les famílies i eines per aconseguir la seva implicació
en l’estudi dels fills/es (Fins a 5 punts)
EXHAUSTIVA I COHERENT. COMPLEIX PLENAMENT. Reforça la rellevància de
col·laborar amb les famílies perquè puguin donar continuïtat de la tasca educativa a
casa. Ho fa de manera clara, concreta i correcta. Aporta dos sessions trimestrals de
reforç escolar on convidaran a les famílies per donar-los suport i assessorament per
acompanyar als seus fills/es en els aprenentatges, així com altres propostes concretes
de suport a les famílies que es troben encertades i noves.
Puntuació atorgada: 5 punts

APARTAT 9. Avaluació interna: per la proposta de sistema de registre
d’incidències i coordinació, eines d’avaluació del projecte i control de la gestió
del servei (Fins a 3 punts)
EXHAUSTIVA I COHERENT, COMPLEIX PLENAMENT. Planteja correctament els
objectius de l’avaluació tant qualitatius com quantitatius adreçats a cada un dels
agents implicats. Avalua el servei, la gestió, els equips i els resultats. Consten els
indicadors d’avaluació i els documents de registre com eines d’avaluació. La descripció
que fan de les necessitats d’avaluar i la explicació sistemàtica de la forma de fer-la es
considera molt correcta.
Puntuació atorgada: 3 punts

Puntuació total:

33.5 punts

PLICA 5: FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI
El document que presenten esta ben indexat i segueix perfectament els criteris de
valoració del PCAP. Al document queda palès el coneixement del territori, dels centres
educatius així com del alumnat i les famílies a les que és dirigeix el programa.
APARTAT 1. Proposta d’organització del servei, composició i descripció dels
equips de treball i la distribució de les tasques (Fins a 7 punts)
EXHAUSTIU I COHERENT. Descriu de forma ordenada, clara i correcta l’organització,
la composició, l’equip i les tasques de cada un dels professionals del programa;
acollint-se al plec de forma fidel.
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Especifica les hores de feina directes d’educadors/res i aporta una hora de dedicació
indirecta per les tasques de programació, seguiment i coordinació. La descripció de les
tasques tant d’educadors/res com del/la coordinador/a estan molt ben detallades.
Puntuació atorgada: 7 punts

APARTAT 2. Proposta anual del servei amb temporalització de les sessions (Fins
a 4 punts)
CORRECTE, COMPLEIX. Descripció de l’organització i de la temporalització del
programa durant el curs escolar, inclouen quadre amb la documentació necessària de
l’alumnat de inici fins a final del curs. Descriuen de manera concreta, detallada i
correcta l’activitat d’una sessió amb l’alumnat.
Puntuació atorgada: 2 punts

APARTAT 3. Metodologia i activitats que es plantegen durant el curs per assolir
els objectius del servei (Fins a 4 punts)
EXHAUSTIU I COHERENT, COMPLEIX PLENAMENT. Fan una molt bona descripció
de la metodologia que faran servir així com els principis pedagògics per fer-ne ús.
Descriuen de forma exhaustiva totes les activitats posades al servei per aconseguir els
objectius del programa.
Puntuació atorgada: 4 punts

APARTAT 4. Protocols per recollir i donar resposta a les incidències que es
detectin. Canals estables per recollir-les, analitzar-les i solucionar-les (Fins a 3
punts)
CORRECTE, COMPLEIX. Descriu les incidències que poden donar-se amb l’alumnat i
en les substitucions del personal. Té en compte les possible incidències per la Covid
expressant que es tindrà en compte el protocol referent. Trobem una mica escàs
aquest apartat. Es troba a faltar alguna referència a notificar al departament les
incidències, ja que només fa constar l’avís en cas d’incidència greu.
Puntuació atorgada: 1,5 punts
APARTAT 5. Concreció de l’organització de les tasques administratives i la seva
temporalització (Fins a 7 punts)
CORRECTE, COMPLEIX. Completa descripció de les tasques, ben ordenades i
temporalitzades. Trobem a faltar que el departament no sigui receptor de la informació
resultant d’algunes d’aquestes tasques, només sembla que es tingui present com un
agent participant que realitzi seguiment i coordinacions puntuals.
Puntuació atorgada: 3,5 punts
APARTAT 6. Proposta de coordinació amb l’Ajuntament i amb els diferents
agents que hi intervenen ( Fins a 7 punts)
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CORRECTE, COMPLEIX. Fa una explicació sobre la importància de treballar de forma
coordinada tots els agents que intervenen en el procés educatiu. Els canals de
coordinació amb els centres educatius i famílies estan definits. La coordinació amb
l’Ajuntament està molt poc desenvolupada.
Puntuació atorgada: 3,5 punts
APARTAT 7. Proposta de reunió amb les famílies a l’inici del curs (Fins a 5
punts)
EXHAUSTIVA I COHERENT. COMPLEIX PLENAMENT. Queda palès en el document
la importància de la relació amb les famílies i la importància d’aquesta primera trobada,
on s’han d’establir bons vincles entre totes les parts per facilitar una bona dinàmica de
comunicació. Els punts que indiquen com bàsics per tractar en aquesta reunió són els
necessaris per establir els vincles i donar una bona informació.
Puntuació atorgada: 5 punts

APARTAT 8. Relació amb les famílies i eines per aconseguir la seva implicació
en l’estudi dels fills/es (Fins a 5 punts)
EXHAUSTIVA I COHERENT. COMPLEIX PLENAMENT. Exposa la importància de què
les famílies se sentin part del programa, i no només que estiguin informades. Presten
especial atenció a aquelles famílies que necessitin un acompanyament més acurat:
proposen fer trobades més personals per facilitar els processos i la dinàmica del
programa. Exposa amb claredat i concreció tots els diferents moments per establir
relació amb les famílies i la forma de fer-ho.
Proposa xerrades que facilitin que les famílies puguin ajudar als seus fills/es.
Puntuació atorgada: 5 punts

APARTAT 9. Avaluació interna: per a la proposta de sistemes de registre
d’incidències i coordinació, eines d’avaluació del projecte i control de la gestió
del servei (Fins a 3 punts)
EXHAUSTIVA I COHERENT. COMPLEIX PLENAMENT. Planteja correctament
l’avaluació mitjançant diferents indicadors Té en compte tots els agents implicats. Es
detallen els conceptes avaluables del programa, l’equip i l’ assoliment d’objectius.
Puntuació atorgada: 3 punts

Puntuació total:

34,5 punts
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PLICA 6: ASSOCIACIÓ CENTRE D'ESPLAI EL NUS

El document que presenten segueix els criteris de valoració del PCAP. En el document
queda palès el coneixement del territori, dels centres educatius així com de l’alumnat i
les famílies a les que es dirigeix el programa.
APARTAT 1. Proposta d’ organització del servei, composició i descripció dels
equips de treball i la distribució de les tasques (Fins a 7 punts)
CORRECTE, COMPLEIX. A l’apartat d’organització queda recollida l’estructura del
programa, els espai i la temporització de forma correcta, descriu correctament les
funcions dels educadors/res i del coordinador/a.
Puntuació atorgada: 3,5 punts

APARTAT 2. Proposta anual del servei amb temporalització de les sessions (Fins
a 4 punts)
CORRECTE, COMPLEIX. Descriuen de manera concreta, detallada i correcta la
activitat d’una sessió amb l’alumnat de cada un dels grups a qui va dirigit el programa.
Puntuació atorgada: 2 punts

APARTAT 3. Metodologia i activitats que es plantegen durant el curs per assolir
els objectius del servei (Fins a 4 punts)
EXHAUSTIU I COHERENT. COMPLEIX PLENAMENT. Exposen una bona descripció
de la metodologia que faran servir per complir els objectius del programa. Descriuen
de forma exhaustiva totes les activitats posades al servei d’aconseguir els objectius del
programa.
Puntuació atorgada: 4 punts

APARTAT 4. Protocols per recollir i donar resposta a les incidències que es
detectin. Canals estables per recollir-les, analitzar-les i solucionar-les (Fins a 3
punts)
EXHAUSTIU I COHERENT. COMPLEIX PLENAMENT. Descriu diferents tipologies i
nivells d’incidències. Planteja com donar resposta a les mateixes i estableix el paper
del/la coordinador/a com element central per la seva resolució. Planteja registre
d’incidències i els mecanismes per informar a l’Ajuntament.
Puntuació atorgada: 3 punts
APARTAT 5. Concreció de l’organització de les tasques administratives i la seva
temporalització (Fins a 7 punts)
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CORRECTE, COMPLEIX. Descriu molt breument les tasques i la temporalització. Són
bons coneixedors dels serveis municipals que poden intervenir en aquestes tasques.
Puntuació atorgada: 3,5 punts
APARTAT 6. Proposta de coordinació amb l’Ajuntament i amb els diferents
agents que hi intervenen ( Fins a 7 punts)
CORRECTE, COMPLEIX. Fa una petita exposició sobre la necessitat de treballar de
forma coordinada amb tots els agents que intervenen. En relació a la coordinació amb
l’Ajuntament ( departament d’Educació) fa una molt breu descripció de les reunions,
dedica un apartat a la coordinació amb serveis socials.
Puntuació atorgada: 3,5 punts
APARTAT 7. Proposta de reunió amb les famílies a l’inici de curs (Fins a 5 punts)
CORRECTE, COMPLEIX. La seva explicació tot i ser breu és correcta i recull els
plantejament principals. També expressa l’oferta a les famílies de poder tenir reunions
de seguiment.
Puntuació atorgada: 2,5 punts

APARTAT 8. Relació amb les famílies i eines per aconseguir la seva implicació
en l’estudi dels fills/es (Fins a 5 punts)
CORRECTE,COMPLEIX. Recull els diferent canals de comunicació amb les famílies
de forma clara i ordenada En relació a les eines per implicar a les famílies proposa
recursos perquè puguin donar als fills/es suport a casa, però no són gaire concrets.
Puntuació atorgada: 2,5 punts

APARTAT 9. Avaluació interna: per a la proposta de sistemes de registre
d’incidències i coordinació, eines d’avaluació del projecte i control de la gestió
del servei (Fins a 3 punts)
EXHAUSTIVA I COHERENT. COMPLEIX PLENAMENT. Planteja correctament
l’avaluació: els objectius, les eines per avaluar tant de forma qualitativa com
quantitativa. Plantegen una avaluació contínua. Presenten de forma detallada
l’avaluació dels diferents apartats del programa i els diferents moments (ex. acollida,
procés de comunicació i coordinació, ...). Presenten els diferents indicadors de cada
apartat que avaluen.
Puntuació atorgada: 3 punts

Puntuació total:

27,5

punts
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LICITADORES
PUNTUAJOCS, SL

NASCOR FORMACIÓN, SL

PUNTUACIONS
TOTALS
27

19

ASSOCIACIÓ PER A LA INFÀNCIA, ADOLESCENTS,
JOVES, ADULTS I PROJECTES PER A LA INCLUSIÓ
SOCIAL (JAPI)

22,5

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

33,5

FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI

34,5

ASSOCIACIÓ CENTRE D’ESPLAI EL NUS

27,5

A la data de la signatura electrònica.
La Cap del departament d’Educació, Infància i Família
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