INFORME TÈCNIC VALORACIÓ DELS PROJECTES DEL
CASAL D’ESTIU MUNICIPAL 2016

Vistes les bases dels Plecs Administratius i Tècnics, aprovades per Resolució de
l’Alcaldia en data 19 d’abril de 2016, on s’especifica que la valoració dels criteris
ponderables en funció d’un judici de valor anirà a càrrec de la tècnica de Cultura.
Atès que les bases, respecte a la valoració dels projectes tècnics, indiquen que “Es
valorarà la proposta d’organització, preparació i execució del serveis, recollit en el
projecte tècnic, tenint en compte els objectius i les característiques dels servei a
prestar, exposats al plec de preinscripcions tècniques. S’atorgarà la màxima puntuació
al millor projecte, segons les consideracions exposades anteriorment, i a la resta de
licitadors una puntuació descendent proporcional”
Atès que en les bases es concreten quatre projectes a valorar amb els seus
corresponents apartats:
“a) Projecte Educatiu (Intenció educativa, objectius, metodologia i tipus d’activitats,
centres d’interès, activitats, relació amb les famílies i l’Ajuntament, avaluació i
seguiment)
b) Projecte Organitzatiu i de Gestió (Organització horària, distribució de grups, ràtios,
organització de l’equip de monitors, eines pel treball en equip i canals de relació amb
les famílies)
c) Projecte de gestió dels Recursos Humans (Criteris de selecció de personal,
preparació activitat, contractació, coordinació i supervisió, personal especialitzat en
atenció a infants amb necessitats educatives especials, titulació i experiència del
personal proposat per dirigir l’activitat)
d) Projecte de Menjador (Intenció educativa, objectius, organització i menús)
Atès que no s’especifica la puntuació per cadascun dels apartats, en la present
valoració, tal i com es va dur a terme l’any anterior, el sistema de càlcul emprat ha
estat el següent: els apartats compresos en cadascun dels quatre projectes a valorar
s’han puntuat de l’1 al 3 i la suma de punts s’ha dividit pel nombre d’apartats existents
a cada projecte.
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Es projecte del Casal Itaca està molt complert, els objectius molt ben formulats,
detallats i estructurats; els aspectes més destacables són el centre d’interès que està
pensat en la realitat local, partint de llocs, elements o situacions reals que d’una
manera divertida ajudaran a conèixer el poble a tots els participants. La ratio és un
element molt important, és l’únic projecte que contempla 1 monitor cada 8 nens; a més
que tots seran titulats.
El projecte de Dinàmic també és molt complert, i tenen experiència, durant anys ja
havien fet casals d’estiu a Teià, i a vàries poblacions del Maresme. Aquest any però
proposen un centre d’interès una mica complexa, amb molts personatges. El projecte
de menjador és fluix, en el sentit que no hi ha dades concretes, en canvi si que tenen
ben estructurats els objectius d’aquest servei.
El projecte de Quiràlia en alguns casos és poc complert i el centre d’interès costa una
mica d’entendre. La part que hem valorat més positivament és el projecte de menjador,
on preveuen la possibilitat de que els infants puguin portar el menjar de casa.
El fet que no sigui l’equip de monitors, en els casos de Dinàmic i Quiràlia, que hagi
preparat tot el casal d’estiu, si no que només facin algunes reunions prèvies
preparatòries és on hi ha la diferència de punts més important en relació el projecte del
Casal Itaca, on hi ha un equip de monitors que treballa conjuntament en el casal i les
activitats que es durant a terme.
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