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ANNEX 4  

Bases específiques que regeixen el procediment de concessió de subvenció 
Activa el teu projecte 

 
1- Objecte  
 
Promoure i donar suport a projectes educatius dels centres educatius de la ciutat de 
Girona, que es duguin a terme durant el curs escolar de la convocatòria i que responguin 
total o parcialment, a les següents finalitats: 
 

 Foment del bon ús de les noves tecnologies de la comunicació i de la informació. 
 Promoció de la participació de l’escola, potenciant la implicació dels infants i 

joves, especialment en el seu barri. 
 Millora de la perspectiva de gènere en la vida quotidiana de la comunitat 

educativa. 
 Pràctiques que fomentin l’educació inclusiva 
 Millora en l’eficiència energètica a l’escola i entorn 
 Foment de l’aprenentatge d’una tercera llengua 
 Promoció de les relacions intergeneracionals  
 Promoció dels valors i principis de la ciutat educadora 

 
2- Destinataris 
 
Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció els centres d’educació infantil, de primària, 
de secundària, i educació especial, sostinguts amb fons públics, de la ciutat de Girona 
que complexin els requisits establerts en aquestes bases 
 
3- Característiques dels projectes i requisits de presentació 
 
Els projectes presentats hauran de ser projectes nous o projectes existents però 
adaptats a noves necessitats. 
 
Els projectes hauran de tenir una durada màxima d’un curs escolar, o temps inferior, 
sempre que es defineixi com a impuls d’un projecte nou, o l’adaptació d’un projecte 
existent, a consolidar en el projecte educatiu del centre. 
 
La presentació dels projectes hauran de contemplar obligatòriament els següents 
continguts: 

 
 Dades del centre 
 Justificació del projecte 
 Descripció del projecte 

o Breu descripció del projecte 
o Objectius 
o Integració en el centre i el seu PEC (especificar en quin/quins aspectes) 
o Aspectes a desenvolupar 
o Suport al currículum 

 Responsables del projecte (formació, experiència, dedicació, funcions i 
estabilitat en el centre) 

 Participants en el projecte i les seves funcions 
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 Proposta de desenvolupament i temporalitat 
 Pressupost (cal concretar la previsió d’ingressos i despeses especificant les 

fonts de finançament). 
 Avaluació i seguiment del projecte. 

 
Els projectes presentats hauran de disposar de l’aprovació prèvia  del Consell Escolar 
de Centre.   
 
4- Quantia individualitzada de la subvenció  
 
La dotació assignada a cada sol·licitud correspondrà a l’import que s’estableixi en funció 
de les sol·licituds rebudes i del crèdit existent i la valoració segons els criteris de 
ponderació. 

S’estableix per cada centre beneficiari d’aquesta subvenció l’atorgament d’un import 
màxim de 2.000 euros. 

En el cas que el total d’assignació no esgoti la dotació econòmica disponible per aquesta 
convocatòria la comissió avaluadora proposarà  la distribució de l’import sobrant entre 
els beneficiaris d’acord amb aquestes bases i la convocatòria corresponent podent 
superar la quantia abans esmentada. 

 
5- Criteris de ponderació 
 
La valoració i la resolució de la convocatòria tindrà en compte les puntuacions següents:  
 

 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 40 
punts. 

 Presència d’estratègies que afavoreixin la incorporació a les actuacions de 
persones en situacions de vulnerabilitat social i/o educativa o en favor de l’equitat 
educativa, fins 15 punts. 

 Participació de la comunitat educativa i/o altres agents del territori en el disseny, 
posada en marxa i avaluació del projecte, fins a 10 punts. 

 Participació del/s col·lectius destinataris en el disseny, posada en marxa i 
avaluació del projecte, fins 10 punts. 

 Descripció dels mecanismes d’avaluació de resultats previstos, fins a 10 punts.  
 Sostenibilitat del projecte en el sentit que la dotació econòmica faciliti l’inici i 

impuls del projecte però que, si té una durada superior a un curs escolar, no 
condicioni la seva continuïtat a la necessitat de dotació econòmica municipal 
expressa, fins 10 punts. 

 La capacitat i diversitat de finançament del projecte, fins a 5 punts. 
 
La valoració tindrà un màxim de 100 punts. 
 
La dotació es determinarà segons la valoració dels criteris i correspondrà als 
percentatges de la taula següent: 
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PUNTUACIÓ PERCENTATGE sobre 
import sol·licitat 

Fins a 49 punts 50% 
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% 

 
 


