Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Direcció General d’Innovació,
Digitalització i Recerca Educativa
INFORME DE LA LICITACIÓ: Disseny i avaluació formacions competències digitals docents ED2021-698

LOT 1. Disseny tecnopedagògic de formació de professorat en alfabetització mediàtica
S’ha presentat una única entitat: Eduscopi S.L.
La valoració de les ofertes tècniques presentades es realitza d’acord els criteris establerts a
l’apartat 13 de “Criteris d’adjudicació” i l’adequació a l’objecte del contracte, seguint les
següents pautes per cadascun dels barems:
Criteris subjectius (25 punts)
Valoració del portfoli de projectes desenvolupats similars a l’objecte del contracte en els tres
últims anys. El portfoli ha de tenir un índex amb els punts estructurats en l’ordre indicat a
continuació. Cada apartat ha de contenir els enllaços corresponents als exemples presentats, si
s’escau:
1. Projectes de formació de professorat en alfabetització mediàtica (màxim 5 punts).
2. Projectes de formació del professorat virtuals emprant plataforma Moodle (màxim 5 punts).
3. Execució de webinars interactius amb els participants (màxim 5 punts).
4. Disseny de plans d’avaluació d’accions formatives (màxim 3 punts).
5. Projectes de formació on s’ha dut a terme coordinació amb d’altres empreses (màxim 2 punt).
6. Disseny d’infografies i presentacions amb qualitat gràfica elevada (màxim 2 punts).
7. Projectes amb estratègies de seguiment i dinamització dels participants (màxim 3 punts).

EDUSCOPI S.L.
PUNTUACIÓ ATORGADA: 22 punts
En relació amb l’oferta tècnica presentada per Eduscopi S.L., es donen les puntuacions següents:
1. Projectes de formació de professorat en alfabetització mediàtica (màxim 5 punts).
Puntuació atorgada: 2
L’empresa no proporciona cap exemple concret sobre formació de professorat en alfabetització
mediàtica. Algunes de les formacions presentades tenen algun component de formació per a la
creació audiovisual, però només des del punt de vista tècnic.
Es valora amb 2 punts per la capacitat demostrada de generar formació del professorat.
2. Projectes de formació del professorat virtuals emprant plataforma Moodle (màxim 5 punts).
Puntuació atorgada: 5
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L’empresa demostra experiència en l’ús de la plataforma Moodle per a la formació de
professorat.
S’atorguen 5 punts
3. Execució de webinars interactius amb els participants (màxim 5 punts).
Puntuació atorgada: 5
L’empresa aporta evidències de la realització de formació en format virtual, tant cursos com
tallers.
S’atorguen 5 punts
4. Disseny de plans d’avaluació d’accions formatives (màxim 3 punts).
Puntuació atorgada: 3 punts
L’empresa aporta experiència en l’avaluació del projectes realitzats. Aquesta avaluació ha estat
realitzada seguint diferents estratègies.
S’atorguen 3 punts
5. Projectes de formació on s’ha dut a terme coordinació amb d’altres empreses (màxim 2
punt).
Puntuació atorgada: 2 punts
L’empresa aporta experiència en el treball amb d’altres empreses de forma coordinada i
col·laborativa.
S’atorguen 2 punts
6. Disseny d’infografies i presentacions amb qualitat gràfica elevada (màxim 2 punts).
Puntuació atorgada: 2 punts
L’empresa aporta exemples de presentacions multimèdia i infografies de bona qualitat gràfica.
S’atorguen 2 punts.
7. Projectes amb estratègies de seguiment i dinamització dels participants (màxim 3 punts).
Puntuació atorgada: 3 punts
La formació presentada per l’empresa inclou mecanismes de dinamització i seguiment dels
participants.
S’atorguen 3 punts.

LOT 2. Producció de vídeos de recolzament a la formació en alfabetització mediàtica
S’ha presentat una única entitat: Videogir
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La valoració de les ofertes tècniques presentades es realitza d’acord els criteris establerts a
l’apartat 13 de “Criteris d’adjudicació” i l’adequació a l’objecte del contracte, seguint les
següents pautes per cadascun dels barems:
Criteris subjectius (25 punts)
Valoració del portfoli de projectes desenvolupats similars a l’objecte del contracte en els tres
últims anys.El portfoli ha de tenir un índex amb els punts estructurats en l’ordre indicat a
continuació. Cada apartat ha de contenir els enllaços corresponents als exemples presentats, si
s’escau::
1. Vídeos relacionats amb la formació del professorat sobre alfabetització mediàtica (màxim 5
punts).
2. Projectes de formació on s’ha dut a terme coordinació amb d’altres empreses (màxim 4
punts).
3. Vídeos amb diferents tècniques d’animació o enregistrament (màxim 5 punts).
4. Qualitat de les produccions audiovisuals (màxim 5 punts).
5. Vídeos amb subtitulacions en llengua catalana ortogràficament correctes (màxim 3 punts).
6. Vídeos que mostrin un tractament de gènere igualitari (màxim 3 punts).

VIDEOGIR
PUNTUACIÓ ATORGADA: 22 punts
En relació amb l’oferta tècnica presentada per Videogir, es donen les puntuacions següents:
1. Vídeos relacionats amb la formació del professorat sobre alfabetització mediàtica (màxim
5 punts).
Puntuació atorgada: 2 punts
L’empresa presenta evidències de vídeos relacionats parcialment amb l’alfabetització mediàtica.
Els tres exemples fan referència al contingut de la informació donant pautes per valorar la seva
veracitat o bé quins apartats han de tenir els missatges comunicatius però cap dels vídeos es
focalitza en característiques dels diferents tipus de mitjans, recursos relacionats i d’altres
aspectes focalitzats en la comunicació transmèdia.
S’atorguen 2 punts.
2. Projectes de formació on s’ha dut a terme coordinació amb d’altres empreses (màxim 4
punts).
Puntuació atorgada: 4 punts
L’empresa presenta exemples de projectes en col·laboració amb d’altres empreses mostrant una
coordinació ben establerta.
S’atorguen 4 punts.
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3. Vídeos amb diferents tècniques d’animació o enregistrament (màxim 5 punts).
Puntuació atorgada: 5 punts.
L’empresa aporta diferents exemples de vídeos realitzats amb diverses tècniques d’animació i
amb una qualitat bona.
S’atroguen 5 punts.
4. Qualitat de les produccions audiovisuals (màxim 5 punts).
Puntuació atorgada: 5 punts
La qualitat de les produccions audiovisuals presentades són de bon nivell.
S’atorguen 5 punts.
5. Vídeos amb subtitulacions en llengua catalana ortogràficament correctes (màxim 3 punts).
Puntuació atorgada: 3 punts.
Els vídeos aportats estan subtitulats en llengua catalana de forma correcta
S’atorguen 3 punts.
6. Vídeos que mostrin un tractament de gènere igualitari (màxim 3 punts).
Puntuació atorgada: 3 punts.
El vídeos aportats com a exemples tenen un tractament de gènere igualitari des del punt de vista
d’imatges com els colors emprats, les veus de locució i el llenguatge dels guions.
S’atorguen 3 punts.

LOT 3. Disseny de càpsules formatives de curta durada focalitzades en les competències
digitals del professorat
No s’ha presentat cap empresa a la licitació

LOT 4. Producció de vídeos de suport de les càpsules formatives
S’ha presentat una única entitat: Videogir
La valoració de les ofertes tècniques presentades es realitza d’acord els criteris establerts a
l’apartat 13 de “Criteris d’adjudicació” i l’adequació a l’objecte del contracte, seguint les
següents pautes per cadascun dels barems:
1. Vídeos relacionats amb la formació del professorat sobre alfabetització mediàtica (màxim 5
punts).
2. Projectes de formació on s’ha dut a terme coordinació amb d’altres empreses (màxim 4
punts).
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3. Vídeos amb diferents tècniques d’animació o enregistrament (màxim 5 punts).
4. Qualitat de les produccions audiovisuals (màxim 5 punts).
5. Vídeos amb subtitulacions en llengua catalana ortogràficament correctes (màxim 3 punts).
6. Vídeos que mostrin un tractament de gènere igualitari (màxim 3 punts).

VIDEOGIR
PUNTUACIÓ ATORGADA: 22 punts
Donat que els criteris i barems dels LOTS 2 i 4 són idèntics i l’empresa que s’ha presentat és la
mateixa, les valoracions són les mateixes en els dos lots:
1. Vídeos relacionats amb la formació del professorat sobre alfabetització mediàtica (màxim
5 punts).
Puntuació atorgada: 2 punts
L’empresa presenta evidències de vídeos relacionats parcialment amb l’alfabetització mediàtica.
Els tres exemples fan referència al contingut de la informació donant pautes per valorar la seva
veracitat o bé quins apartats han de tenir els missatges comunicatius però cap dels vídeos es
focalitza en característiques dels diferents tipus de mitjans, recursos relacionats i d’altres
aspectes focalitzats en la comunicació transmèdia.
S’atorguen 2 punts.
2. Projectes de formació on s’ha dut a terme coordinació amb d’altres empreses (màxim 4
punts).
Puntuació atorgada: 4 punts
L’empresa presenta exemples de projectes en col·laboració amb d’altres empreses mostrant una
coordinació ben establerta.
S’atorguen 4 punts.
3. Vídeos amb diferents tècniques d’animació o enregistrament (màxim 5 punts).
Puntuació atorgada: 5 punts.
L’empresa aporta diferents exemples de vídeos realitzats amb diverses tècniques d’animació i
amb una qualitat bona.
S’atroguen 5 punts.
4. Qualitat de les produccions audiovisuals (màxim 5 punts).
Puntuació atorgada: 5 punts
La qualitat de les produccions audiovisuals presentades són de bon nivell.
S’atorguen 5 punts.
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5. Vídeos amb subtitulacions en llengua catalana ortogràficament correctes (màxim 3 punts).
Puntuació atorgada: 3 punts.
Els vídeos aportats estan subtitulats en llengua catalana de forma correcta
S’atorguen 3 punts.
6. Vídeos que mostrin un tractament de gènere igualitari (màxim 3 punts).
Puntuació atorgada: 3 punts.
El vídeos aportats com a exemples tenen un tractament de gènere igualitari des del punt de vista
d’imatges com els colors emprats, les veus de locució i el llenguatge dels guions.
S’atorguen 3 punts.

La sub-directora general de Recerca i Cultura Digital

