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ACTA DE CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR, DEL SERVEI DE CASAL
D’ESTIU-ESTIU EN MARXA DE PREMIÀ DE DALT
Reunides: Carme Cristòbal Ferran, Elisenda Gummà Bertran
Desenvolupament de la sessió
Plica núm.2 : RGE núm E2021005743 amb data 7 de maig de 2021, que ha estat presentada
per l’empresa Associació Dinàmic amb NIF:G-63316475

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

“17.1. Criteris avaluables mitjançant judici de valor ( fins a 30 punts ):

S’haurà de presentar un projecte educatiu de casal d’acord amb l’especificat en els
plecs de prescripcions tècniques particulars.
L’extensió màxima dels projecte educatiu es de 30 pàgines, DINA-A, lletra Arial a mida
11.
ADVERTÈNCIA : Si es supera l’extensió màxima , el projecte obtindrà directament la
puntuació de 0 ja que no serà valorat.
Es valorarà:
-Projecte del casal: fins a un màxim de 20 punts. El casal d’estiu ha de tenir un projecte
educatiu general amb un plantejament específic per cada grup d’edat. Es valorarà
l’originalitat de la programació, la metodologia , la concreció en els objectius específics
la concreció en l’avaluació, l’explicació del marc i referents teòrics concrets,
l’organització, la presentació d’una proposta complementària a l’eix temàtic del casal ,
concretant la temàtic a tractar, fent ús de les TIC ( vídeos, animacions, ús de tecnologia
i xarxes per dinamitzar la temàtica amb els infants ). I la formulació de proposta de
millora dels casals.
-Coordinació del servei fins a un màxim de 10 punts : Proposta d’organització interna
del casal, composició i descripció dels equips de treball, distribució de tasques per
centre ( planificació de les activitats, avaluació, resolució d’incidències, etc. Especificar
com es farà la coordinació dels equips dels dos casals, i amb els dos centres educatius. I
la proposta de coordinació amb l’Ajuntament.”
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PROJECTE DEL CASAL (Fins a 20 punts) - 14 PUNTS
-

Adaptació de les propostes a cada un dels grups d’edat s’especifiquen propostes i
adaptacions als diferents grups d’edat 1’5 punts
- Originalitat de la programació: basa la seva programació en la combinació de teories
pedagògiques de joc i vivencials tenint en compte les intel·ligències múltiples. 2 punts
- Metodologia Dimensió psicoemocional, flexibilitat i foment de l’autonomia 1 punts
- Concreció dels objectius específics s’anomenen set objectius específics sense
concreció 1 punts
- Concreció en l’avaluació s’especifica com es durà a terme i què s’avaluarà l’avaluació
amb l’equip, les famílies, els infants i l’Ajuntament 2 punts
- Explicació del marc i referents teòrics concrets poca concreció de referents teòrics i
marc de referència 1 punts
- Proposta complementària a l’eix temàtica i concreció de la temàtica a tractar
Especifica un eix temàtic i una concreció dels objectius i la metodologia d’aquest 3
punts
- Us de les TIC Fan us de les TiC en les activitats programades com a base de l’eix
temàtic 1’5 punts
- Formulació de propostes de millora no s’especifiquen propostes de millora
pròpiament dites encara que es poden percebre millores al llarg del projecte. 1 punts
COORDINACIÓ DEL SERVEI (Fins a 10 punts) - 9’5 PUNTS
-

Organització interna Especifica l’organització interna i l’organització dels grups
d’infants 2 punts
- Composició i descripció dels equips de treball Especifica els equips i les funcions
d’aquest 2’5 punts
- Distribució de tasques per centre Queden especificades les tasques de cada membre
de l’equip i dels perfils específics dins l’equip i la coordinació pròpia entre els dos
centres 2’5 punts
- Especificar com es farà la coordinació dels equips, dels centres i amb l’Ajuntament
Especifica com es duran a terme les diferents coordinacions 2’5 punts
Valoració
Valorat el projecte del casal i la proposta de coordinació del contracte de servei del casal
d’estiu – Estiu en Marxa adreçat a infants de p3 a 6è de primària de Premià de Dalt, la
puntuació obtinguda és:
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-

Projecte del Casal: 14 punts
Proposta de coordinació: 9’5 punts
Puntuació total 23’5 punts

Reunides a les 10:00 h del dia 12 de maig de 2021, finalitza la reunió a les 12:40 h.
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Elisenda Gummà Bertran
Coordinadora de la Regidoria d’Educació

Carme Cristóbal Ferran
Tècnica de Joventut

