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ANNEX 2.  

Bases específiques que regeixen el procediment de concessió de subvenció 
Activa el teu pati 
 
1- Objecte  
 
Promoure i donar suport a projectes educatius de pati dels centres educatius que 
incorporin algun/s dels aspectes següents: 
 

 El treball per a la inclusió i la cohesió social en els espais d’esbarjo. 
 L’adequació i millora de la funcionalitat pedagògica dels equipaments del pati i 

dels recursos 
 La potenciació de la reflexió del pati com a element educatiu. 
 El foment de la relació amb l’entorn i foment del pati com a agent integrador 

dins del barri. 
 La diversificació de les activitats a l’espai d’esbarjo en igualtat per a nens i 

nenes. 
 La participació de la comunitat educativa en la definició del projecte 

 
Els projectes beneficiaris es duran a terme dins el curs escolar de la convocatòria de la 
subvenció, i finalitzaran al setembre del curs escolar següent.  
 
2- Destinataris 
 
Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció els centres públics d’educació infantil i 
primària i d’educació especial de la ciutat de Girona que complexin els requisits 
establerts en aquestes bases. 
 
3- Característiques de les propostes i requisits per a la presentació 
 
Els projectes podran ser nous o replantejaments de projectes existents que es proposa 
adaptar a noves necessitats. 
La presentació del projecte escrit ha de concretar els apartats següents: 

 Les dades del centre 
 La justificació del projecte 
 El contingut del projecte: descripció del projecte, objectius, integració en el centre 

i el seu PEC (especificar en quin/s aspectes), detall i justificació de les diferents 
accions a desenvolupar especificant i acreditant degudament el compliment de la 
normativa vigent especificada en aquesta convocatòria, suport al currículum. 

 La designació del/s responsable/s del projecte.  
 Els participants en el projecte i les seves funcions. 
 La proposta de desenvolupament de les accions i previsió de temporalitat de la 

seva execució. 
 El pressupost (ingressos previstos i despeses ). Caldrà especificar les possibilitats 

de finançament per part d’agents que han col·laborat, col·laboren o poden 
col·laborar al projecte (AMPA/AFA, Departament d’Educació, altres 
administracions, associacions, entitats, premis..) 

 L’avaluació i seguiment del projecte. 
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Els projectes sobre els quals es sol·liciti subvenció hauran d’haver estat aprovats pel 
Consell Escolar de Centre (CEC) prèviament a la presentació de la sol·licitud. 
 
Les instal·lacions o altres actuacions que es plantegin en el projecte hauran de complir 
la normativa vigent i els requisits següents: 
 

1- Adjuntar un informe del Consell Escolar que reculli que la proposta és 
adequada al Projecte Educatiu del centre, i que no hi ha cap inconvenient en 
la seva ubicació dins del pati, respecte al desenvolupament de l’activitat 
lúdica en horari lectiu, així com de la vigilància per part del personal del centre 
durant l’horari esmentat. 

2- Els elements que es vulguin col·locar hauran d’estar, obligatòriament, 
homologats per a la seva instal·lació en un espai públic i identificats amb el 
marcatge CE de conformitat. 

3- Es complirà amb les indicacions que reculli el “Document d’organització i 
gestió dels centres”, a l’apartat Seguretat i Salut, i que es troba al Portal de 
centres del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 

4- Es presentarà un projecte on s’incorporin totes les condicions tècniques, així 
com tots els aspectes de seguretat per al muntatge i la seva utilització, 
incorporant els aspectes a tenir en compte en el seu manteniment. 
S’adjuntarà el certificat de muntatge de les estructures per l’empresa 
muntadora. En aquest sentit, caldrà: 

o Fixació d’elements: Cal fer memòria valorada per un tècnic competent, 
fent una descripció/plànol de la fixació entre elements, per tal de 
garantir la seva fixació de l’element i el terreny. El sistema de fixació no 
ha de tenir cap aresta, cargol,  etc. que sobre surti del terra o de l’element 
d’ancoratge i pugui representar un perill. 

o En el cas que s’instal·li un element lúdic amb una alçada de caiguda 
superior als 55 cm, caldrà que el terra sigui d’un material amortidor fix, 
amb un gruix suficient adequat a les mesures de seguretat. Caldrà un 
informe de l’empresa subministrament de l’estructura lúdica, on consti 
el gruix mínim per a la seva col·locació. 

o Una vegada s’hagi muntat l’estructura, cal que l’empresa instal·ladora 
presenti un certificat conforme s’ha muntat donant compliment a les 
instruccions del subministrador i a la normativa vigent d’aplicació. 

5- Caldrà justificar que es disposa d’un contracte de manteniment de l’estructura 
lúdica. 

6- Els tractaments dels “troncs” dels sorrals no hauran de ser agressius o tòxics. 

7- Les pintures usades no hauran de ser tòxiques. 

8- Rocòdroms:  No  es  considera  adequada  la  instal·lació  de  rocòdroms  dins  
del recinte de l’escola. 

9- Arbres i plantes: Els arbres o plantes no han de ser al·lergèniques ni tòxiques. 

10- Accés de vehicles: Qualsevol instal·lació d’equipament, jocs i/o materials que 
es s’hagin de col·locar dins del recinte escolar, no podran ocupar les zones 
del pati necessàries per a l’accés de vehicles de bombers i/o manteniment. 
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4- Quantia individualitzada de la subvenció  

 
La dotació  de cada sol·licitud correspondrà a un import que s’estableix en funció de les 
sol·licituds rebudes i del crèdit existent i de la valoració segons criteris de ponderació. 
No obstant, la quantia establerta per a cada centre beneficiari no superarà l’import de 
2.500€. 
 
En el cas que el total d’assignació no esgoti la dotació econòmica disponible per a una 
convocatòria la comissió avaluadora proposarà  la distribució de l’import sobrant entre 
els beneficiaris d’acord amb les bases podent superar la quantia abans esmentada. 

5- Criteris de ponderació 
 
La comissió avaluadora farà una proposta de resolució que tindrà en compte els criteris 
següents, sobre una valoració màxima de 100 punts: 
 

1. Qualitat i interès del projecte presentat, avaluats  pel seu grau d’elaboració, 
concreció i coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria, fins 50 
punts. 

2. Centres de Màxima Complexitat (CMC), 20 punts. 
3. Descripció dels resultats obtinguts i/o dels mecanismes d’avaluació de resultats 

previstos, fins a 10 punts.  
4. Que el sol·licitant no hagi estat beneficiari de la convocatòria “Activa el teu pati” 

de les dues convocatòries consecutives immediatament anteriors a l’actual, 10 
punts. 

5. La diversificació de les fonts de finançament per respondre als diferents aspectes 
descrits a l’objecte de la convocatòria, fins a 5 punts. 

6. Participació de la comunitat educativa i/o altres agents del territori, i els propis 
destinataris en el disseny, posada en marxa i avaluació del projecte, fins a 5 
punts. 

Els projectes i/o accions subvencionables caldrà que obtinguin un mínim de 50 punts 
per a poder ser estimats.   

La dotació atorgada es calcularà segons la valoració dels criteris i sobre l’import  
sol·licitat segons els percentatges de la taula següent: 
 

PUNTUACIÓ 
PERCENTATGE sobre 

import sol·licitat 
Fins a 49 punts 0% 
De 50 a 60 punts 60% 
De 61 a 70 punts 70% 
De 71 a 80 punts 80% 
De 81 a 90 punts 90% 
De 91 a 100 punts 100% 

 
La puntuació obtinguda ordenarà les sol·licituds i permetrà calcular la dotació.  


