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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR
ELS SERVEIS
L’ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT I TUTORIA A L’ALUMNAT DELS CENTRES DE
FORMACIÓ PER A PERSONES ADULTES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
(CFA) I DE L’ESCOLA MUNICIPAL PER A PERSONES ADULTES LA LLAR, EN
RELACIÓ A L’ITINERARI FORMATIU I LABORAL.
TÍTOL I. CONDICIONS GENERALS
L’objecte d’aquest Plec és la descripció tècnica de la contractació del servei d’orientació,
acompanyament i tutoria a l’alumnat dels CFA i de l’escola municipal La Llar, en relació a
l’itinerari formatiu i laboral.
Clàusula 1. Descripció tècnica
1.1 El contracte s'executarà amb subjecció a les condicions d’aquest plec; No obstant això,
els licitadors podran aportar altres solucions que considerin més adequades i convenients
per millorar i perfeccionar la finalitat d'aquest contracte.
1.2 L'acompanyament i tutoria a l’alumnat dels CFA i de l’Escola Municipal La Llar, en
relació a l’itinerari formatiu i laboral es realitzarà a les escoles que es detallen:
CFA Ramon Llull, Carrer ďAtenes, 59, 08224 Terrassa
CFA Salvador Espriu, Carrer de Badalona, 1 Bis, 08223 Terrassa
CFA Anna Murià, Carrer de Terque, 76, 08225 Terrassa
CFA Égara, Carrer de Jacint Elías, 147 bis 08222 Terrassa
EMPA La Llar, Placeta Rosa Puig, 1, 08221 Terrassa
1.3 Donar assessorament i atenció al jovent que assisteix a cursos de formació a les
escoles per a persones adultes per tal que coneguin els cursos, itineraris, funcionament de
les proves d’accés i sortides laborals.
1.4 Orientar de manera adient en els diferents itineraris formatius; aprendre noves tècniques
d’estudi, millorar les assignatures que suposen un repte acadèmic sobretot les
matemàtiques i la psicologia.
1.5 Donar eines per tenir clar què fer desprès del que estan cursant i reafirmar-se en el que
estan fent, recursos per organitzar-se el temps d’estudi, optimitzar el procés i els resultats
acadèmics, cerca de recursos i eines digitals per afavorir el coneixement de l’entorn formatiu
i laboral.
1.6 Orientar-los a on estudiar, el que volen fer i millorar-ne la motivació. Formació en el
coneixement de l’estructura del sistema educatiu i laboral en funció de l’àmbit professional
que vulguin seguir. Orientació professional i coneixement del mercat laboral. Estratègies per
no abandonar els estudis i pel manteniment de l’autoestima.
1.7 El personal que haurà de prestar el servei haurà de disposar de la titulació de magisteri
o grau en pedagogia o psicologia, o educació social o integració social o qualsevol altra
titulació anàloga.
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1.8 El personal necessari per realitzar l’orientació i assessorament serà una persona per
cada centre de formació i preferent la mateixa durant tot el període en que duri
l'assessorament.
1.9 El temps de dedicació serà de 3 hores setmanals de gener a maig. A partir de l'obertura
dels centres després de les vacances del primer trimestre i tenint en compte els dies de
vacances del segon trimestre. Els dies de vacances que marqui el calendari escolar queden
exclosos de l’assessorament.
1.10 Horari de treball serà el que estableixi cada centre i la persona orientadora caldrà que
adapti la jornada laboral a les necessitats de cada centre.
1.11 El servei prestat serà el mateix per als 4 CFA del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya i per l’escola Municipal la Llar.

Clàusula 2. Ofertes
A tots els efectes s'entendrà que els preus fixats en l'oferta econòmica inclouen totes les
despeses que l'empresa ha de realitzar pel compliment de les prestacions contractuals.

