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CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIÓ I PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ
SOCIOCULTURAL DEL CENTRE CÍVIC PARC-SANDARU
1. Per la concreció de l’organització
La organització de l’equip tècnic per a la execució dels treballs:
- Aporta un equip tècnic òptim amb una dedicació de cada treballador exhaustiva
i justificada per a garantir la qualitat de la execució dels treballs i amb uns
sistemes de coordinació interna i externa excel·lent. 3 punts
- Aporta un equip tècnic òptim amb una dedicació de cada treballador justificada
per a garantir la qualitat de la execució dels treballs i amb uns sistemes de
coordinació interna i externa bons. 2 punts
- Aporta un equip tècnic amb una dedicació bàsica però poc justificada dels
treballs per a garantir la qualitat de l’execució dels treballs i amb un sistema de
coordinació interna i externa bàsica i suficient. 1 punts
- No justifica ni motiva l’organització del servei i la coordinació no és correcta ni
adequada. 0 punts

TASCA
La proposta presentada per la organització de l’equip tècnic per a la execució dels treballs, està
basada en els següents punts/objectius:

-

Gestió adreçat al canvi i millora de l’entorn.
Coneixement de les funcions atribuïdes a l’equip.
Expertesa. Coneixement de l’equipament i del barri.
Elaboració d’un procés diagnòstic de l’equip de treball.
Espais de coordinació interna i externa.
Acompanyament i formació adreçat a l’equip de treball.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Carles Pinar Nicolas el dia 25/10/2018 a les 09:03, que informa;
Maria Ines Garcia Labandeira el dia 25/10/2018 a les 09:35, que informa.
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Pel que fa l’organització, pròpiament, es distingeix en:
Equip directiu: Direcció i Dinamització.
Equip executiu d’atenció i acció: informadores/rs i animadors/es

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.



Direcció:
Experiència en animació sociocultural i gestió cultural, en direcció de projectes en
equipaments socials o culturals, en gestió administrativa comptable i en gestió de
projectes comunitaris. I concreció de competències (lideratge i gestió d’equips de
treball),
Detall percentual de la dedicació horària a diferents funcions: gestió econòmica
(seguiment pressupostari, memòries econòmiques), programació (coordinació i
supervisió de la programació, dinamització i suport a la creació, i de la gestió de les
residències. Supervisió a nivell tècnic, relació amb les companyies, projectes i
col·lectius del barri, districte i ciutat ), gestió de l’equip (control horari, seguiment dels
resultats, qualitat i satisfacció dels professionals i usuaris/ies. Relacions internes
d’equip. Representació de l’equipament. Seguiment del manteniment), usos dels
espais de l’equipament (darrera paraula en cessions i lloguers, realització de les
memòries. Usos dels altres serveis i equipaments del centre). Relació empresaadministració (elaboració de memòries i informes).
Detall de cada una de les funcions, amb tasques definides.



Dinamització comunitària:
Experiència en dinamització comunitària, integració social i treball amb joves i/o
col·lectius en situació de risc.
Detall percentual de la dedicació horària a diferents funcions: treball de carrer, disseny
d’activitats, reunions de treball, treball amb joves, i coordinació. Referent dels i de les
joves, pont entre equipament i barri (disseny i execució d’activitats).
Detall de cada una de les funcions, amb tasques definides. Menció expressa al
lideratge de la línia de sostenibilitat i el projecte expositiu. I coordina l’equip des de la
vessant comunitària.



Informadores/rs i animadors/es:
Detall de la formació i experiència, en animació sociocultural.
Detall percentual de la dedicació horària a diferents funcions: servei d’informació i
atenció, dedicació específica, i reunions de treball.
Detall de cada una de les funcions, amb tasques definides: un/una animador/a es
referent de la part escènica, i acompanyament a les companyies residents, en
coordinació amb la Direcció, i amb la Dinamització, per la dimensió comunitària;
un/una animador/a es referent de l’àmbit musical i del servei de formació, en
coordinació amb la Direcció i la resta d l’equip, havent de tenir expertesa en gestió
cultural i coneixements de tècnic de so; un/una informador/a es dedica a la gestió de
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la comunicació i imatge, tenint experiència en disseny, comunicació i xarxes socials, i
dona suport a la Dinamització pel projecte expositiu; un/una informador/a és referent
de la gestió dels espais, i dona suport a la gestió dels canals digitals, i referent dels
projectes audiovisuals.
-

Estructura d’equip humà complementari a l’esmentat:



Referent de l’empresa gestora, amb detall del nombre d’hores de dedicació, el perfil,
les funcions i tasques: seguiment dels acords empresa-districte, acompanya a l’equip i
recull memòries i indicadors. Vetlla per l’acompliment dels objectius i estratègies. Ha
de tenir coneixements de gestió i comptabilitat.
Facilitador/a: detall de les funcions i perfil professional. Dos tipus d’acompanyament:
el primer és de detecció i visualització de conflictes, i gestió del grup humà. El segon és
de creació de projectes i activitats. Es detalla l’organització de cada un dels espais, tant
en tipologia com en dedicació horària i temporalitat.
Equip de talleristes, amb detall dels perfils: professionals de diferents àmbits amb
experiència en la dinamització d’activitats en un entorn sociocultural.





-

Sistema de coordinació interna i externa.





Descripció dels canals, espais i organització.
Concreció de les eines de comunicació i dels espais de trobada: gestió de la
correspondència, carpetes de servei, correu electrònic, eines de treball de
col·laboració: Google Drive, DropBox, Doodle, Google Calendar, entre d’altres.
Descripció detallada de la coordinació interna: reunions de l’equip del centre, i
reunions de coordinació amb l’empresa. En ambdues concreció de la
periodicitat i assistents.
Descripció detallada de la coordinació externa: reunions de coordinació de
l’edifici, de coordinació amb la DSPiT, reunions amb tècnics/ques del districte,
reunions amb l’ICUB, reunions amb serveis concrets, reunions amb entitats del
barri. Amb detall dels participants, periodicitat i objectius.

 Pla d’igualtat, pacte del temps per la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
 Detall de les distribucions horàries per cada un dels perfils
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Per la descripció de l’equip tècnic amb detall de la dedicació de cada treballador/a, de la
qualitat de l’execució del treball, i dels sistemes de coordinació externa i interna, TASCA
proposa:




Organització de l’equip de treball: equip directiu (direcció, coordinació i
dinamització), i equip executiu (informadors/es i animadors/es). Detall de
l’experiència necessària per cada perfil, i de les funcions i tasques. Es concreten les
distribucions horàries per cada perfil. S’incorpora i detalla la figura del/de la
facilitador/a, com a suport a l’equip.
Sistemes de coordinació externes i internes: es descriuen els canals, espais i
organització, objectius i participants. Es detallen la periodicitat i els assistents a cada
espai.
VALORACIÓ
1. els perfils professionals, amb concreció de formació, experiència, funcions i
tasques, pel detall de cada un dels elements, es valora com a EXHAUSTIVA I BEN
JUSTIFICADA la proposta, i es qualifica de forma EXCEL.LENT,
2. per la relació dels sistemes de coordinació externes i internes, i els aspectes
detallats de l’organització dels mateixos, la valoració es considera EXCEL.LENT.
S’ATORGUEN 3 PUNTS.

ESPORT 3
La proposta presentada per la organització de l’equip tècnic per a la execució dels treballs, és la
següent:
Objectius generals i missió
-

Informació genèrica i especialitzada per ciutadania, entitats i associacions.
Formació cultural i social.
Dinamització cultural i creativa.
Suport a grups formals i informals.
Dinamització a entitats i associacions del territori.
Participació en la vida social i cultural.
Implicar a/a les usuaris/ies en la gestió de l’equipament.
Adaptar la proposta a la realitat del centre
Equip eficient i eficaç.
Relació de confiança empresa, equip, districte.
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-

Direcció, coordinació de projectes pedagògics, animadors/es, informador/es i
talleristes. Detall de la missió de cada perfil.
Suport de l’estructura de l’empresa: Departament comercial realitza els seguiment
amb els/les responsables tècnics/ques i polítics/ques; el Departament de serveis
generals dona suport a l’equip humà; el Departament de serveis econòmics vetlla
perquè els servei sigui eficient i sostenible; el Departament d’operacions vetlla per la
qualitat tècnica.

Perfils


Direcció:

-

Àmbits: programació, difusió i avaluació (organització dels serveis; programació,
organització, planificació i avaluació de les activitats; control is seguiment de les
inscripcions dels tallers; connectar amb entitats i associacions; atendre iniciatives
ciutadanes, assegurant mecanismes de vinculació al centre; divulgació; estimulació de
la participació); coordinació (gestionar infraestructures d’espais; coordinació dels
serveis; gestionar recursos; reunions de coordinació amb el districte, amb el referent
de l’empresa i amb el personal); atenció (gestionar canals d’informació, atendre
queixes i suggeriments), i supervisió del personal (gestionar i comandar l’equip,
selecció de personal. Seguiment dels talleristes, participar en espais de reflexió de
l’empresa).



Coordinació i animació:

-

Àmbits: programació, difusió i avaluació (de les activitats, disseny dels tallers, i
trimestralment, de la programació cultural); coordinació (suport a iniciatives
d’activitats; referent dels “Tallers a la carta”); personal (recolzament al personal de
dinamització, talleristes i informadors/es.



Animador/a

-

Àmbits: programació, difusió i avaluació (estimulació de la participació; suport al
disseny planificació i dinamització de les activitats); coordinació (control i coordinació
dels espais, i de les cessions; supervisió i introducció de dades; control de llistes
d’activitats puntuals; realització d’enquestes de satisfacció; coordinació de les
exposicions); atenció (seguiment d ela participació; seguiment de la satisfacció; control
de la base de dades, control dels rebuts trimestrals; suport puntual al punt
d’informació), i supervisió del personal (vetllar pel correcte funcionament de l’equip).
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Informador/a

-

Àmbits: programació, difusió i avaluació (divulgació i difusió); coordinació (responsable
del punt d’informació); atenció (obertura i tancament, vetllar per les necessitats dels
tallers i de la resta dels espais, informació al públic, registres de demandes, queixes i
suggeriments, recollida d’indicadors i incidències, inscripcions als tallers, cura del
web).



Talleristes

-

Àmbits programació, difusió i avaluació (planificació de les sessions); atenció (control
de l’assistència, manteniment dels espais).

-

Sistema de coordinació interna i externa.
Coordinació interna: es descriuen els espais de coordinació entre empresa i
ajuntament: reunions inicials, de seguiment, d’avaluació, amb temporalitat, encara
que sense aprofundiment d’objectius o continguts.
Coordinació externa: s’esmenten les taules de programació participativa i en xarxa
entre entitats. Però no s’entra a detallar coordinacions amb entitats, serveis, altres
òrgans de l’administració i projectes diversos.
Informació de les incidències a l’ajuntament. La direcció del centre tindrà un mòbil per
estar localitzable..

 Relació d’actituds del personal positives que es potencien, i negatives que s’han
d’evitar .
 Detall del Pla d’avaluació, a través del Pla de qualitat de l’empresa. Descripció dels
instruments d’avaluació: qüestionaris, grups focals, llibre o fulls de queixes i
suggeriments, enquestes al personal, sistema d’indicadors, informes i memòries,
reunions de coordinació mensuals, entrevistes amb el personal.
 Pla d’igualtat, aplicació de mesures de sostenibilitat, sistema de resolució
d’incidències.
 Detall de les distribucions horàries per cada un dels perfils
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Per la descripció de l’equip tècnic amb detall de la dedicació de cada treballador/a, de la
qualitat de l’execució del treball, i dels sistemes de coordinació externa i interna, ESPORT3
proposa:



Organització de l’equip de treball: direcció, coordinació i animació, informadors/es i
animadors/es. Detall dels àmbits de treball, les funcions i tasques. Es concreta
l’horari per cada perfil.
Sistemes de coordinació externes i internes: es descriuen espais i organització de les
reunions entre empresa, centre i districte. Només es detallen tangencialment els/les
assistents. No s’especifiquen espais de coordinació interna. La coordinació externa es
centra en espais de programació participativa, més adient en l’apartat de difusió i
divulgació cultural, i suport a la creació.
VALORACIÓ
1. els perfils professionals, amb concreció de, funcions i tasques, pel detall de cada
un dels elements, es valora com a JUSTIFICADA la proposta, i es qualifica de
forma NOTABLE,
2. per la relació dels sistemes de coordinació externes i internes, la valoració és
BONA tot i que es posa de manifest que manquen espais de coordinació interna i
qu la coordinació externa es centra en espais de programació participativa.
S’ATORGUEN 2 PUNTS.

FPT
La proposta presentada per la organització de l’equip tècnic per a la execució dels treballs, és la
següent:
Model
-

Dinamisme, pluralisme, democràcia, centrat en els subjectes de d’intervenció, basat en
la descoberta i l’experiència.
Referent i precursor de formació, lleure i cultura.
Potencia les dinàmiques grupals i facilitant processos dels propis usuaris.
Dinamització del barri i territori, projecció externa.
Servei obert, referencial, espai de trobada, generador d’informació.
Coordinació amb professionals i col·lectius de l’entorn.
Relació intergeneracional.
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-

Coordinació tècnica de l’empresa, Direcció, coordinació pedagògica, animadors/es,
informador/es i talleristes. Detall de la missió de cada perfil.
Suport de l’estructura de l’empresa: coordinador/a tècnic, responsable de la
interlocució amb l’empresa i correcte implementació del projecte.

Perfils


Coordinació tècnica de l’empresa

-

Interlocució amb el districte, i responsable de correcte implementació del projecte. Es
detallen les funcions i tasques. Dedicació de 18h mensuals a la coordinació.



Direcció:

-

Titulació mínima de grau mig vinculada a les ciències socials. Experiència en gestió i
direcció d’equipaments soci culturals. Supervisió de la gestió, coordinació, i
representació institucional. Implementació del Pla estratègic, i vetllar per la correcta
implementació de les funcions de cada perfil de l’equip, i la relació entre els
professionals. Competències en lideratge participatiu. Es detallen les funcions i
tasques.



Coordinació pedagògica:

-

Programació, treball comunitari i coordinació amb les entitats del barri. Implementació
del programa de dinamització i del treball comunitari. Disseny i avaluació del
programa formatiu. Gestió de espais participatius. Coordinació dels espais. Es detallen
les funcions i tasques.



Animació socio cultural

-

Titulació d’animador socio cultural, educació especial, diplomat en pedagogia, o un
títol de grau mig de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat.
Disseny i implementació del programa de dinamització. Dues especialitzacions: perfil
de tècnic de so i il·luminació (gestió dels equips tècnics, i assessorament a companyies
i professionals. També farà el petit manteniment) i perfil d’animació sociocultural en
arts escèniques (convocatòries, residències, comunicació, i assessorament).
També donen suport als/a les informadors/es en les tasques administratives i de
gestió.
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Informació

-

Comunicació sobre els serveis, activitats i gestió quotidiana del centre, i gestions
administratives. Atenció i informació, control de l’equipament, i petit manteniment. Es
detallen les funcions i tasques.



Talleristes

-

Dinamització de les activitats de formació. Especialitzats en camps diversos. Expertesa
docent, habilitats comunicatives i de dinàmica de grups.

Sistema de coordinació interna i externa
-

-

Des del servei d’informació i des de la direcció del centre (representació) i dinamització
(cerca d’oportunitats).
Coordinació interna: reunions de gestió, de coordinació tècnica i direcció del centre,
d’equip del centre, de l’equip tècnic amb entitats residents al centre, de l’equip amb
la/el coordinadora/a de l’empresa, també de forma individual. Detall de les
temporalitats. S’especifica abastament les característiques de la coordinació d’equip.
Coordinació externa: quadre de doble entrada on s’especifiquen qui realitza la
coordinació (centres cívics del districte i de ciutat, Departament de Comunicació del
districte, xarxa de biblioteques del districte, centres esportius municipals, centre
d’atenció primària, centres educatius, equipaments infantils i juvenils, entitats juvenils
i d’associacionisme, entitats de salut, associacions veïnals, associacions de
comerciants), els objectius, les accions i la periodicitat.

 Detall de les distribucions horàries per cada un dels perfils.
 Detall del procés d’avaluació, especificant mètode i eines.
RESUM
Per la descripció de l’equip tècnic amb detall de la dedicació de cada treballador/a, de la
qualitat de l’execució del treball, i dels sistemes de coordinació externa i interna, FPT
proposa:




Organització de l’equip de treball: Coordinació tècnica de l’empresa, Direcció,
coordinació pedagògica, animadors/es, informador/es i talleristes. Detall de les
funcions i tasques. Descripció de la distribució horària per perfils, així com la
formació i experiència necessària per cada un d’ells.
Sistemes de coordinació externes i internes: es descriuen els canals, espais i
organització, objectius i participants. S’especifiquen, singularment, les
característiques de l’espai de coordinació de l’equip
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VALORACIÓ
1. els perfils professionals, amb concreció de formació, experiència, funcions i
tasques, pel detall de cada un dels elements, es valora com a EXHAUSTIVA I
JUSTIFICADA la proposta, i es qualifica de forma EXCEL.LENT
2. per la relació dels sistemes de coordinació externes i internes, i els aspectes
detallats de l’organització dels mateixos, la valoració és EXCEL.LENT.
S’ATORGUEN 3 PUNTS.

2. Per la incorporació d’aplicatius informàtics
Aportació d’aplicatius informàtics
- Aporta un aplicatiu o eina informàtica eficient i amb unes funcionalitats
excel•lents que permetin el control remot, i tractament digital de la informació en
diferents aplicatius. 3 punts
- Aporta un aplicatiu o eina informàtica eficient amb unes funcionalitats notables
però que no arriben amb nivell de tractament o funcionalitats a l’excel•lència. 2
punts
- Aporta un aplicatiu o eina informàtica bàsica amb unes funcionalitats suficients
per a desenvolupar tasca. 1 punts
- No aporta aplicatiu informàtic o aquest no és suficient per a una correcta
execució del servei. 0 punts

TASCA
La proposta presentada per la incorporació d’aplicatius informàtics parteix d’un canvi de
metodologia en el servei d’atenció a la ciutadania, que és el següent:
-

Centre cívic com a punt de trobada, físic i virtual (aplicacions i canals digitals).
Funcions d’escolta i d’informació, de recollida d’informació, d’assessorament i
seguiment.
Tot l’equip de treball està compromès amb un sistema d’informació i atenció eficaç,
accessible i acollidor.
La dimensió digital serà un eix transversal d’intervenció en totes les vessants del
projecte cultural del centre, per generar comunitat, activar creativitat, i eina de
divulgació i dinamització.
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Mapa de públics i informacions
Identificació dels tipus de públic, i el tipus d’informació que demanden: joves, gent
gran, públic infantil i familiar, entitats usuaris/es de la resta de serveis del centre,
col·lectius en risc d’exclusió i amb barreres comunicatives.



Llibre d’estil comunicatiu i formació de portaveus.

-

-

Es formarà a l’equip seguint el pla de comunicació: estil (incorporació de la
comunicació inclusiva i la perspectiva de gènere), i estratègies d’apropament a
segments de població (joves, famílies, etc).
Missatges clars i efectius.
Promoció de diferents canals comunicatius.



Objectius i metodologia

-

-

Des del centre a l’exterior: mostrar processos i resultats, impuls de la funció
divulgativa, connexió amb diferents públics.
Des de l’exterior al centre: sistemes de participació de la comunitat amb el centre
(escolta, decisions, generació d’iniciatives comunitàries).
Transversalitat de la dimensió digital: incorporació d’aquesta als projectes de centre
(visibilitat dels processos i resultats, detecció de necessitats, participació en
col·laboració a través d’eines digitals, generació de sinergies entre projectes/grups,
impulsant grups motor, minvant l’escletxa digital amb fórmules inclusives), cercar
potencialitat de la mateixa en la gestió, dinamització, participació i avaluació.



Canals i aplicatius

-

Detall d’eines agrupades en categories:
-

de comunicació, informació i dinamització:
 web del centre cívic: millores en la línia gràfica, en la usabilitat, incorporació de
nous continguts, pla de dinamització de continguts.
 Plataforma d’inscripcions: millores en la línia gràfica, elaboració de textos
explicatius.
 Plataforma de cessió d’espais: millora en la connexió entre el web del centre i
la plataforma, millora en les imatges i els textos, elaboració de fitxes per cada
espai.
 Blog d’arts escèniques/ Wordpress: millorar la dinamització del blog, amb més
continguts divulgatius i multimèdia, més visibilitat de les companyies i artistes,
adquisició d’un domini propi, eliminar la publicitat, impuls de les xarxes socials
vinculades al blog.

El document original ha estat signat electrònicament per:
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 Butlletí- Mailchimp: incorporar segmentació de públics i d’accions periòdiques
específiques (arts escèniques, públic familiar i jove), incloure continguts
divulgatius, avaluació continuada d’impacte
 Altres accions de correu: formació de l’equip en línia amb un pla de
comunicació, actualització continuada de la base de dades.
 Facebook: millora de la visibilitat del moment, sensació de directe, accions per
crear comunitat, més visibilitat de les companyies i artistes residents, entitats i
usuaris/ies, fer xarxa amb equipaments i agents del barri i districte, incorporar
més contingut audiovisual i multimèdia.
 Facebook, grup “La nit més llarga”, d’arts escèniques per joves: activació de la
comunitat d’aquest grup, més protagonisme dels7de les participants (vídeos,
entrevistes), divulgació al jovent del que es fa.
 Twitter: continguts que donin sensació de directe, accions per crear comunitat,
més visibilitat de les companyies i artistes residents, entitats i usuaris/ies,
incorporar més contingut audiovisual i multimèdia, més interacció amb la
ciutadania.
 Instagram: formació de l’equip per la millora de la qualitat de les imatges i
accions comunicatives, implementar documentació gràfica de processos i
experiències, creació de hashtags relacionats amb els projectes i àmbits de
treball del centre, implementar concursos a través d’Instagram, més visibilitat
per públic infantil, familiar i juvenil. Creació d’un compte “La nit més llarga”.
 Flickr: formació de l’equip per la millora de la qualitat de les imatges i definició
de criteris de documentar visualment les activitats, creació d’un arxiu visual
obert de la vida del centre, potenciar imatges de vivències i moments
personals, replantejar l’organització dels àlbums.
 Isuu: millorar els continguts, incloent dossiers dels projectes escènics o la
memòria del centre.
 Youtube: augmentar el contingut multimèdia, potenciar la difusió audiovisual,
formar a l’equip, creació conjunta amb usuaris/es.
 Spotify: creació de llistes vinculades als cicles de concerts, creació conjunta
amb usuaris/es.
 Whatsapp/ Telegram: ús de llistes de difusió, i elaboració d’un protocol de
comunicació per Whatsapp, incorporar un telèfon intel·ligent per ús de l’equip.
-

d’inspiració
 Escolta activa a través de les xarxes socials per copsar interessos.
 Pinterest i Canva: inspiració a nivell visual i de disseny
 Butlletins de sectors: arts escèniques, cultura digital, sector juvenil,
sostenibilitat, entre d’altres. Alertes per temes clau.
 Freedly i Pocket pel seguiment de temàtiques d’interès del centre.

El document original ha estat signat electrònicament per:
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-

de disseny i elaboració de continguts i accions comunicatives
 Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop i Adobe Premier: pel
disseny i maquetació del material gràfic, i Microsoft Office per material
senzills.
 Pexels i Pixabay: per bancs d’imatges de domini públic, i Unsplash i OpenPhoto
per aconseguir imatges d’alta qualitat d’ús lliure.
 Pexels Video, Pixaby Video, Bandcamp o Soundcoud: pel material audiovisual o
sonor.
 Giphy, make a GIF, GIF maker, Boomerang, Make a mem, Memegenerator: per
creació de GIF’S, mems.

-

de gestió del servei d’informació
 Telèfon intel·ligent de dinamització.
 Hootsuite: per publicació automàtica a les xarxes socials.
 Google Calendar i Google Drive: agenda remota, calendari editorial,
emmagatzematge de documentació.
 Owncloud, drive i Wetransfer: per emmagatzematge i compartir de
documentació.

-

de gestió i avaluació.









Hootsuite.
Google Calendar i Google Drive: gestió d’agenda, i assignació de tasques.
Calendari editorial: per planificar i dissenyar campanyes comunicatives.
Owncloud, Drive o Wetransfer: repositori virtual de documentació.
Google Forms: formularis per recollir la valoració de les persones usuàries.
TypeForm: elaboració de formularis atractius i interactius
Kahoot: elaboració de formularis breus en forma de joc.
Analytics: avaluació de la web pel que fa a visites, fonts de les mateixes,
continguts, perfils de les persones usuàries.
 Les eines de les xarxes socials tenen sistemes d’avaluació pròpies.

RESUM
TASCA proposa de mapa de públics i informacions, tenint en compte persones amb risc
d’exclusió social i amb barreres comunicatives, amb l’objectiu de tendir a una major eficàcia i
eficiència; també proposa un llibre d’estil i una formació dels treballadors, incorporant la
comunicació inclusiva i amb perspectiva de gènere, per aconseguir una major coherència i
impacte; igualment proposa per la proposa sistemes de participació en el funcionament del
centre i l’adopció de la dimensió digital de forma transversal en totes les esferes de
funcionament. Finalment proposa i detalla sistemes informàtics agrupats en quatre
categories depenent dels objectius a assolir, la seva proposta no es fonamenta en una sola
eina implementada sinó que es proposa la utilització de diversos aplicatius ja existents en el
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mercat, permeten el tractament digital de la informació i que es poden treballar des de
qualsevol terminal, i que estan homologats per treballar de forma remota i digital, com són
per exemple el canal TypeForm, Analytics, Wetransfer, o Hootsuite i, a banda, ofereixen
unes funcionalitats excel·lents i eficients pel tractament de la informació i accés d’ella al
públic en general. A destacar la relació d’aplicatius que milloren i potencien la dinamització
cultural (Youtube, Instagram, Spotify, blogs), amb els correctors que es proposen per
millorar-ne les funcionalitats. D’igual manera és considera novetat la relació d’aplicatius que
s’anomenen d’inspiració (Pinterest, Canva, Freedly i Pocket).
VALORACIÓ
Es proposen eines informàtiques i funcionalitats EFICIENTS , i la valoració és
EXCEL·LENT.
S’ATORGUEN 3 PUNTS.

ESPORT 3
La proposta presentada per la incorporació d’aplicatius informàtics és el següent:
-

Es vol complementar el programa de gestió actual (ICUB) per millorar-ho.

Eines
-

Google Drive: compartir dades remotament, emmagatzematge de

documentació.
-

Gmail. Correu.
Sintagmia: intranet d’Esport 3 pel seguiment laboral i formatiu.
Wheris: implementar la inclusió de persones amb diversitat visual i auditiva.

RESUM
ESPORT 3 proposa complementar les eines de gestió d’ICUB, millorant-les, sense
especificacions concretes. S’esmenten 4 eines informàtiques, de les quals la majoria són de
gestió interna, sense impacte ni funcionalitats notables. Menció a banda mereix l’aplicació
Wheris, que permet l’accés a la informació escrita als discapacitats visuals i auditius. Però no
permet el control remot. No es desenvolupen, ni en nombre, ni en característiques, més
aplicacions ni eines de tractament digital de la comunicació.
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VALORACIÓ
Es proposen eines informàtiques i funcionalitats BÀSIQUES , i la valoració és
SUFICIENT.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

S’ATORGUEN 1 PUNT.
FPT
La proposta presentada per la incorporació d’aplicatius és el següent:
-

Es vol complementar el programa de gestió actual (ICUB) per millorar-ho.



Canals i aplicatius

Detall d’eines agrupades en categories:
-

Comunicació i màrqueting digital:




MailChimp: gestió de correu electrònic i campanyes publicitàries.
Microsoft Forms: realització d’enquestes en línia.

-

Eines de gestió d’equips de treball:



StaffHub: organització i planificació de torns, assignació de tasques, i gestió
general de l’equip.
Microsoft Teams: gestió de projectes, amb distribució de tasques i
comunicació a l’equip.



-

Planificació estratègica:



Flow: gestor d’arxius, correu electrònic, xarxes socials. Predeterminació de
segments de població.
Book a Room: gestió d’espais.
Office 365: Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Planner, OneNote, entre
d’altres.




-

Gestió de les persones:





L’Espai del tallerista: dins de l’intranet adreçat a talleristes. Per trobar
dossiers, guies, fitxes.
GEP, gestió de personal: eina de la FPT.
Talent Clue: eines de la FPT, pels processos de selecció de personal.

-

Gestió d’incidències:



Sistema GIM: eina de la FPT per la gestió del manteniment.

-

Gestió econòmica:
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Microsoft Dynamics Navision: sistema de la FPT.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

RESUM
FPT proposa complementar les eines de gestió d’ICUB, millorant-les, sense especificacions
concretes. Detalla sistemes informàtics agrupats en sis categories depenent dels objectius a
assolir, encara que les referides a la gestió de persones, d’incidències i econòmica, són les
que ja utilitza l’estructura de l’empresa. Sí que incorporen eines noves a la planificació
estratègica i a la gestió de l’equipi comunicació. Presenten diversos aplicatius ja existents en
el mercat, que permeten el tractament digital de la informació, i que es poden treballar des
de qualsevol terminal, i que estan homologats per treballar de forma remota i digital, com
són per exemple el canal Microsoft Forms, , StaffHub, o Flow i, a banda, ofereixen unes
funcionalitats excel·lents i eficients pel tractament de la informació i accés d’ella al públic en
general. Les funcionalitats d’aquestes eines permeten des de la gestió d’equip, com el
Staffhub, al Flow, a la determinació d’ informació per segments població (Forms, Flow), i
l’acostament de l’opinió del ciutadà a través d’enquestes en línia (Microsoft Forms).
VALORACIÓ
Es proposen eines informàtiques i funcionalitats EFICIENTS , i la valoració és
EXCEL.LENT.
S’ATORGUEN 3 PUNTS.

3. Per la presentació d’un pla de formació als treballadors
Qualitat del pla de formació
- Aporta un pla de formació excel·lent i adequat a cada perfil professional per a
aconseguir un millor servei. 1 punt
- Aporta un pla de formació notable i adequat a perfils professionals. 0,75 punts
- Aporta un pla de formació bo i adequat a perfils professionals. 0,50 punts
- Aporta un pla bàsic i no per tots els perfils professionals. 0,25 punts
- Aporta un pla insuficient o no aporta. 0 punts
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TASCA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

La proposta presentada per la presentació d’un pla de formació als treballadors/es, és la
següent:
-

-

L’empresa s’acull al pla Forcem
Si la formació està vinculada al lloc de treball, s’afavoreix la conciliació incloent la
formació dins la jornada laboral, o compensant hores.
Pla de formació definida per cada perfil professional.
Sistema modular, flexible (formació bàsica, especialitzada o d’actualització), pràctica
(dotar d’habilitats socials i desenvolupament de competències), amb intercanvi
d’experiències.
Acollida a les noves incorporacions, a l’empresa i a l’equipament (entorn social i gestió
del centre).

Pla de formació:
-

-

-

Anàlisi de la situació. Coneixement del territori i implicació de l’equip. Elaboració d’un
diagnòstic de la situació de l’equip, respecte als reptes interns i externs, que implica
una detecció de les necessitats de l’equip pel que fa a la motivació i formació.
Persones amb molta antiguitat, i d’altres amb incorporació més recent. Enfortiment de
la línia d’arts escèniques en detriment d’altres.
Disseny del pla: identificació de les necessitats formatives (cóm es fan les tasques i
cóm s’haurien de fer), determinació de competències, establir objectius formatius.
Graella que relaciona els diferents perfils del centre amb els àmbits formatius
(estratègies, de procés, d’acció). Menció de les accions formatives.
Gestió de les accions formatives: formacions compartides amb professionals d’altres
equipaments que gestiona l’empresa, delimitació del nombre de participants a les
sessions, cronograma, durada, formació presencial. Formació impartida per TASCA i
per entitats reconegudes.
Avaluació: satisfacció, aprenentatge i transferibilitat. Valoració de l’eficàcia, de la
rendibilitat i delimitació de les possibles millores formatives.

RESUM
TASCA esmenta unes condicions genèriques per la formació al personal, i detalla les matèries
de les diferents accions en una graella de doble entrada, assenyalant , entre elles, les de
continguts en perspectiva de gènere, atenció al públic, gestió de xarxes socials i dinamització
cultural . Sistematitza el pla formatiu en diferents fases, en les que s’especifica l’anàlisi de la
situació actual de l’equip, objectius, mètodes formatius, calendaris i avaluació.
VALORACIÓ
Es proposa un pla de formació notable i adequat a perfils professionals.
S’ATORGUEN 0,75 PUNT.
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ESPORT 3

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

La proposta presentada per la presentació d’un pla de formació als treballadors/es, és la
següent:
-

Formació continuada responent a necessitats detectades.
Reciclatge, convenis universitaris i proposta concreta pel personal del centre cívic.
Quadre de doble entrada, per mesos, i per tres perfils (gestors, tècnics/ques i
operaris).
Pla de formació propi amb Fundae, i centre de pràctiques de l’INEFC i Blanquerna.
Formació transversal “Sintagmia Summit”

Pla de formació:
-

Avaluació de necessitats formatives. Conèixer les necessitats formatives, a través d’un
formulari.
Disseny d’objectius. Establiment d’objectius formatius per cada perfil.
Programació. concreció de les propostes, calendari, formadors, recursos.
Implementació. Comunicació, inscripcions i realització.
Avaluació. Per tots/tes els/les implicades en el Pla.

Proposta formativa específica pel Centre Cívic Parc- Sandaru:
Definició dels objectius per cada una dels continguts (dinamització cultural, perspectiva de
gènere, gestió de xarxes socials i aplicacions informàtiques, atenció al públic i habilitat socials,
seguretat alimentària i manipulació d’aliments). Descripció de cada una d’elles, objectius i
continguts.
RESUM
ESPORT 3 esmenta unes condicions genèriques per la formació al personal, i detalla les
matèries de les diferents accions en una graella de doble entrada, assenyalant les de
continguts específics en perspectiva de gènere, atenció al públic, gestió de xarxes socials i
dinamització cultural. Sistematitza el pla formatiu en diferents fases, en les que s’especifica
l’anàlisi de la situació actual de l’equip, objectius, mètodes formatius, calendaris i avaluació.
VALORACIÓ
Es proposa un pla de formació NOTABLE i adequat a perfils professionals.
S’ATORGUEN 0,75 PUNT.
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FPT

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

La proposta presentada per la presentació d’un pla de formació als treballadors/es, és la
següent:
-

-

-

Adequació als objectius del servei.
Detecció de necessitats formatives, individuals i grupals (anàlisi de de l’activitat per
professional, a la reunió anual de l’equip amb coordinadora de l’FPT), de la
planificació, dels recursos, la comunicació i la gestió.
Formació ajustada a l’equip del centre cívic. Àrees prioritàries: comunicació i
aplicacions de gestió digital, gestió d’equips, gestió d’eines de gestió emocional,
dinamització comunitària i de joventut.
Descripció dels cursos, definit objectius, continguts, hores i perfils dels/de les
destinataris/es.
Facilitar a l’equip l’assistència a la formació. 30h anuals de formació.

RESUM
-

FPT esmenta unes condicions genèriques per la formació al personal, i detalla les
matèries prioritàries, incloent-hi les habilitats socials, dinamització de grups, gestió
d’emocions i comunicació i eines digitals. No fa esment a formació en perspectiva de
gènere i dinamització cultural. S’especifiquen criteris claus del Pla de formació,
s’esmenta l’anàlisi de necessitats individuals i grupals, amb eines de recollida de les
mateixes. Es concreten activitats formatives, amb descripció d’objectius, continguts,
hores i perfils dels/de les destinataris/es.

VALORACIÓ
Es proposa un pla de formació BO i adequat a perfils professionals. No arriba a la
consideració de NOTABLE perquè no es fa esment ni a la formació en perspectiva de
gènere ni la dinamització sociocultural.
S’ATORGUEN 0,5 PUNTS.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Carles Pinar Nicolas el dia 25/10/2018 a les 09:03, que informa;
Maria Ines Garcia Labandeira el dia 25/10/2018 a les 09:35, que informa.

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Districte de Sant Martí
C. Andrade, 9
08018 Barcelona
93 291 89 37
lameva.barcelona.cat/santmarti

4. Per la qualitat en la proposta de difusió, divulgació cultural i suport a creadors
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Qualitat de la proposta de difusió, divulgació cultural i suport a creadors.
- Aporta una proposta excel·lent, amb una programació cultural enriquidora i alt
nivell cultural, i amb accions de potenciació de creació jove i professionalització
d’artistes i creadors emergents i residències amb molt impacte i una participació
molt elevada del teixit associatiu en la programació. 3 punts
- Aporta una proposta notable, amb una programació cultural interessant i de
nivell cultural atractiva a la població, i amb accions de potenciació de creació
jove i professionalització d’artistes i creadors emergents i residències amb
impacte i una participació notable del teixit associatiu en la programació. 2 punts
- Aporta una proposta bona, amb una programació cultural bàsica, i amb accions
de potenciació de creació jove i professionalització d’artistes i creadors
emergents i residències suficients i interessants tenint en compte una
programació suficient amb el teixit associatiu en quant a programació. 1 punts
- Aporta una proposta insuficient, de baixa qualitat cultural i sense coherència i
amb unes accions de potenciació incoherents i sense participació amb el teixit
associatiu. 0 punts
TASCA
La proposta presentada per la qualitat en la proposta de difusió, divulgació cultural i suport als
creadors, és la següent:


Difusió i divulgació cultural
Criteris de programació:

-

-

idoneïtat (espai de trobada, de creació i divulgació artística per a i des de la ciutadania.
Diversificació dels espais),
atractiu artístic (novetat, singularitat, necessitat i interès social),
proximitat (vincle artistes amb territori. Prioritat per a les propostes del barri),
impacte, facilitar l’acostament de la cultura a sectors exclosos, ampliant el públic
diana, fidelitzar al veïnat del Parc i La Llacuna, i de la Vila Olímpica (a través de les
Taules participatives de programació), i als joves (treball en xarxa amb centres
educatius i agents juvenils), infants i famílies (treball en xarxa amb els centres
educatius i AFAs, i crear espais de participació).
perspectiva de gènere: propostes generades per dones, i que permeten reflexionar
sobre la identitat de gènere, patriarcat o posicionament social de la dona.
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-

temàtiques. Arts escèniques i moviment, música, valor humà de la ciutat, sostenibilitat,
història de la ciutat i del barri, la diversitat cultural, entre d’altres.
 suport a la professionalització d’artistes emergents, investigadors/es i
creadors/es.
 Valor de la coproducció.
 Participació a través de Taules específiques.
 Fases de programació: obertura (detecció de necessitats, presència a
esdeveniments, taules participatives, formularis, prospeccions, eines digitals);
planejament (gestió d’espais, contractació, permisos, difusió, inscripcions);
execució (preparació dels espais, resolució d’incidències, treball en vincle,
cloenda amb participació, entre d’altres), i tancament (avaluació, retorn a la
comunitat, balanç econòmic, entre d’altres).

Proposta programàtica:
-

Arts escèniques: perspectiva integral (suport a la creació, divulgació, educació de
públics i acció comunitària). Millores: dimensió comunitària, innovació i creativitat,
discurs del centre, curadoria de continguts, treball de públics (familiar, juvenil i
comunitari), recolzament creació emergent, arts escèniques en coherència amb la
resta de la programació, treball continuat i no puntual, cessions d’espais per generar
vincles.
 Propostes, descripció de la programació, i de les accions de suport: Kinètic,
Kinètic performàtic, Mostra’t, FragmenTs, Petit Sandaru, La nit més llarga,
Escènic, El Sandaru va al teatre, Escèniques inclusives, Residències.
 Butlletí: grup de correu específic.
 Comissió: espai de participació per a la programació més arrelada al territori.
 De cada una de les propostes: descripció, propostes de millora, interrelació
amb agents i entorn (detallats).

-

Música: punt de trobada i plataforma de suport a la música emergent. Estils: flamenc,
músiques del món, música emergent.
 Propostes, descripció de la programació, i de les accions de suport: En concert,
En concert familiar, Dijous flamencs, Pájaros, Bucs d’assaig- concerts juvenils,
Maridatges de cuines i músiques del món, i Amplifica’t.
 De cada una de les propostes: descripció, propostes de millora, interrelació
amb agents i entorn (detallats).

-

Arts visuals- Exposicions a l’espai expositiu, i a d’altres espais que es posen a disposició
dels i de les artistes. Suport a la creació, vincle amb el territori, valoració del procés
creatiu per sobre del producte final, reflexió i generació de pensament. Líneas de
treball: creació comunitària, treball transversal en l’àmbit juvenil i familiar, i espai
expositiu, potenciar la curadoria, i reflexió sobre sostenibilitat, arts escèniques i
comunitat; diversificació dels formats expositius.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Carles Pinar Nicolas el dia 25/10/2018 a les 09:03, que informa;
Maria Ines Garcia Labandeira el dia 25/10/2018 a les 09:35, que informa.

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Districte de Sant Martí
C. Andrade, 9
08018 Barcelona
93 291 89 37
lameva.barcelona.cat/santmarti

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

 Propostes, descripció de la programació, i de les accions de suport:
Exposicions, Microexpos, AmbienTs, En família i Espai DIY.
 De cada una de les propostes: descripció, propostes de millora, interrelació
amb agents i entorn (detallats).
-

Audiovisuals: integrat a la dimensió comunitària, i al treball amb entitats i col·lectius.
 Propostes, descripció de la programació, i de les accions de suport: Docu+ i
Fòrum cinema.
 De cada una de les propostes: descripció, propostes de millora, interrelació
amb agents i entorn (detallats).

-

Sostenibilitat: singularitat del centre, de treball transversal, entre tots els serveis i
projectes, i des de totes les disciplines. Línia expositiva, eix temàtic prioritari en les
convocatòries d’arts escèniques i Docu+, ús de criteris de sostenibilitat en
l’organització i producció d’activitats.
 Propostes, descripció de la programació, i de les accions de suport: Cicle de
Sant Ponç, Consultori Hort Urbà, Sostenibilitat en família, instal·lacions
participatives (hort urbà i Rega’m!).
 De cada una de les propostes: descripció, propostes de millora, interrelació
amb agents i entorn (detallats).

-

Coproducció amb el teixit associatiu
 Propostes, descripció de la programació, i de les accions de suport: Nadalet
escènic, Si fa fred...juguem al parc, Cuina compartida (grups de suport per fer
els dinars de Nadal), Fes-te del barri, Pànic al Parc i Pànic al Parc familiar, Dia
de la dona, Sant Jordi, Activitats per carnaval, suport a iniciatives culturals i
col·lectius del barri i districte (grup de teatre Secret de Sumari,
Sandarumetrajes, Portuguès per infants, Entre dones “GAM”, Tallers
d’intercanvis lingüístics, Xerrades Dona Lactància, Espai 03. Petit Comitè, Grup
de cuina catalana), suport en activitats puntuals (xerrades, reunions i activitats
impulsades per serveis del centre, entitats i col·lectius del territori, espectacles
proposats pel Casal de Gent Gran el Parc, Grup de teatre de la Vila Olímpica,
Grup d’Arts Escèniques el Xop), impuls al calendari festiu (organització i
coproducció d’activitats amb entitats i col·lectius, suport al teixit associatiu).
 De cada una de les propostes: descripció, propostes de millora, interrelació
amb agents i entorn (detallats).

RESUM
TASCA proposa un seguit d’accions culturals, que reforcen les que es realitzen habitualment
al centre cívic i li donen singularitat (arts escèniques, música, arts visuals, audiovisuals,
sostenibilitat), afegint-hi noves propostes: Escèniques inclusives, Pájaros, Maridatges cuines i
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músiques del món, Microexpos, AmbienTs, Espai DIY, Sandarumetrajes, instal·lacions
participatives de sostenibilitat, entre d’altres.
Preeminència de la dimensió comunitària i el treball en xarxa, amb un model de
coproduccions i programació compartida, així com també es dissenyen espais de participació
per donar més valor i qualitat a les propostes del centre, creant-se o intensificant taules per
àmbits poblacionals o d’interessos: sostenibilitat, de joves, de famílies, de barri. Potenciació
de la perspectiva de gènere en les propostes i produccions. Es detallen abastament les
entitats, associacions, serveis, i agrupacions amb les què es vol treballar conjuntament.
Es detallen àmbits en els què s’incrementen els aspectes innovadors: arts escèniques, música,
infants i joves, gènere, creació comunitària, calendari festiu, entre d’altres.

VALORACIÓ
Es valora la proposta de forma EXCEL·LENT, essent la programació cultural
ENRIQUIDORA, i explicitant iniciatives que potencien la creació jove i
professionalització d’artistes i creadors emergents i residències amb MOLT IMPACTE,
i una participació MOLT ELEVADA del teixit associatiu en la programació.
S’ATORGUEN 3 PUNTS.

ESPORT 3
La proposta presentada per la qualitat en la proposta de difusió, divulgació cultural i suport als
creadors, és la següent:
-

Potenciació de projectes de participació, igualtat, solidaritat, sostenibilitat i educació
en valors.
Alta participació del teixit associatiu.
Proximitat i voluntariat.
Quan sigui possible, inclusió de persones amb diversitat funcional.
Suport a iniciatives d’entitats i activitats del calendari festiu i tradicional.
Diversificació de la programació per atreure públic divers, intergeneracional i
intercultural.
Treball en xarxa i taules participatives.
Línies prioritàries: sostenibilitat, música, arts escèniques.
Potenciar aprenentatge no formal
Suport a noves creadores, col·lectius artístics vinculats al territori.
Promoure activitats creades per dones.

Millores en la difusió:
-

Ús de canals diferents, per accedir a públic divers (joves, nouvinguts, entre d’altres).
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-

Ús del català i castellà.
Discurs de proximitat per evitar barreres pel capital cultural.
Graella on s’especifiquen els perfils d’usuaris/es i els canals per cada un d’ells.
Web del centre: opció de crear una web pròpia vinculada a l’oficial.
Xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp.
Correu electrònic: aplicacions d’enviament per segmentar públics.
Correu postal: per accés de les persones de més edat.
Pla de difusió: calendarització i espai geogràfic

Divulgació cultural:
-

Taules de programació participativa. Trimestralment.
Cicles culturals, espectacles i exposicions, vinculació amb iniciatives d’entitats i
col·lectius del territori.
Exposicions d’alt interès artístic i cultural de temes d’interès local.
Taules participatives per a joves.
Exposicions participatives. Fer una sobre la història del Districte de Sant Martí, i una
altra sobre la vida de les persones nouvingudes.
Projectes escènics per a diversitat funcional. Incorporar llenguatges aptes a la
diversitat funcional en els projectes escènics existents.
Exposicions a l’espai públic.

Suport a persones creadores:
-

A través de les convocatòries, residències i cessió d’espais.
Es fa una relació dels projectes actuals del centre: FragMenTs, Petit Sandaru, Mostra’t,
residències escèniques.
Serveis de suport: cessió d’espais, difusió, exposició o exhibició, posada en relació amb
agents artístics.
Trobades d’artistes, programadors/es i comissaris/es. Dos cops l’any.
Mostra de creadors/es del barri. Durant la Festa Major del barri de Sant Martí.
Espai de coworking.
Speed art dating. Trobades de creadors/es de diferents àmbits artístics.

RESUM
ESPORT 3 proposa un seguit d’accions culturals, bàsicament les que es realitzen
habitualment al centre cívic (FragMenTs, Petit Sandaru, Mostra’t i residències escèniques),
afegint-hi noves propostes, com la trobada d’artistes, programadors/es i comissaris/es,
Mostra de creadors/es, Espai de coworking, Trobada de creadors/es de diferents àmbits,
exposicions a l’espai públic. Es troba a faltar una relació més detallada i acurada de totes les
propostes culturals que es volen fer. Només s’esmenten quatre de forma succinta.
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S’indiquen espais de participació per donar més valor i qualitat a les propostes del centre,
creant-se o intensificant taules per àmbits poblacionals o d’interessos: de joves, de memòria
col·lectiva, de llenguatges inclusius.
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La intervenció del teixit associatiu està mencionada, però de forma molt genèrica (“vinculat
al territori”, “temes d’interès local), són expressions que es troben a la proposta.
Es menciona, a la proposta de Mostra de creadors/es, que es farà al barri de Sant Martí (!).

VALORACIÓ
Es valora la proposta com a BONA, essent la programació cultural BÀSICA, i
explicitant iniciatives que potencien la creació jove i professionalització d’artistes i
creadors emergents i residències SUFICIENT, i una participació SUFICIENT del teixit
associatiu en la programació.
S’ATORGUEN 1 PUNT.

FPT
La proposta presentada per la qualitat en la proposta de difusió, divulgació cultural i suport als
creadors, és la següent:
Difusió:
-

Des del Servei d’informació i atenció, a través del rol de l’informador/a.
Preeminència de les xarxes socials. Capacitació en competències digitals.
Graella d’accions comunicatives, tasques i periodicitat.
Coordinació amb serveis, programes i equipaments, per la canalització d’informació i
de divulgació de les activitats del centre cívic. Graella de serveis, entitats i associacions,
objectius, accions i periodicitat.

Divulgació cultural:
-

Descripció de les propostes, indicant període, espai de realització, col·laboradors
externs, objectius, descripció, resultats esperats, difusió i avaluació: Petit Sandaru
(novetat: diferenciar un Cicle d’espectacles familiars, i activitats lúdiques vinculades al
món del teatre –taller de creació de disfresses i escenografies de contes, jocs
d’il·luminació escènica, joc de pistes de teatre de misteri, representar rondalles, taller
de mim -, Carnet del Petit Sandaru), The Mamas and the Papas, Si fa fred...juguem al
Parc!, Casalets, FragMenTs, Anem al teatre!, Teatre dels instituts al Sandaru (novetat:
amb els instituts Fort Pius, Pau Claris, Verdaguer, Icària, sagrat Cor, Voramar), Tallers a
la carta, Soterrani, Carnet Sandaru (novetat: amb Teatre Eòlia, La Seca Espai Brossa,
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-

Auditori Sant Martí i Associació cultural Comediarte. Descomptes), Fòrum de cinema,
En concert, Hamaques, Dijous Flamenc.
Eix comunitari: Cicle estacional, Fes-te del barri!, Sostenibilitat,
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Suport a la creació:
-

Comissió de participació, amb participació dels agents culturals i socials, i liderat per la
direcció i la dinamització.
Descripció de les propostes, indicant període, espai de realització, col·laboradors
externs, objectius, descripció, resultats esperats, difusió i avaluació: Kinètic, Mostra’t,
Residències artístiques, La nit més llarga, Escènic, Tallers de STEAM vinculats a les arts
escèniques (novetat: mòdul videmapping, mòdul programat amb Arduino, mòdul
música amb Sonic PI, mòdul Processing i interacció corporal, mòdul d’animació 3D),
bucs d’assaig.

RESUM
FPT proposa un seguit d’accions culturals, bàsicament les que es realitzen habitualment al
centre cívic i li donen singularitat (arts escèniques, música, arts visuals, audiovisuals,
sostenibilitat), afegint-hi noves propostes, com les activitats lúdiques vinculades al teatre,
enfortiment del teatre dels instituts al Sandaru, el Carnet Sandaru, tallers de STEAM
vinculats a les arts escèniques.
S’indiquen espais de participació per donar més valor i qualitat a les propostes del centre,
creant-se o intensificant taules per àmbits poblacionals o d’interessos: la Comissió de
participació per elaborar la programació.
La participació del teixit associatiu només queda esmentada sota l’epígraf “col·laboracions
externes, en algunes activitats. En els que estan no es troba detallada. És una relació poc
extensa i clarificadora.

VALORACIÓ
Es valora la proposta com a BONA, essent la programació cultural BÀSICA, i
explicitant iniciatives que potencien la creació jove i professionalització d’artistes i
creadors emergents i residències SUFICIENT, i una participació SUFICIENT del teixit
associatiu en la programació.
S’ATORGUEN 1 PUNT.
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Els criteris vinculats a l'objecte del contracte que depenen d'un judici de valor i que serviran de
base per a la seva adjudicació són els següents:
Puntuació
parcial
màxima

APARTATS

TASCA ESPORT
3

FPT

1. Per la concreció de l’organització, fins a 3 punts

3

3

2

3

2. Per la incorporació d’aplicatius informàtics, fins a 3 punts

3

3

1

3

3. Per la presentació d’un pla de formació als treballadors, fins a 1 punt

1

0,75

0,75

0,5

4. Per la qualitat en la proposta de difusió, divulgació cultural i suport a
creadors, fins a 3 punts

3

3

1

1

10

9,75

4,75

7,5

TOTAL

Carles Pinar
Tècnic Direcció SPiT

Vist i plau
Iria García
Directora SPiT
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