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FINALITAT I ESTRUCTURA DE LA GUIA 

 

Aquesta guia té com a finalitat donar una informació completa i útil a totes les entitats que 

vulguin presentar projectes per a rebre finançament a través de la línia D de la 

convocatòria ordinària de subvencions a projectes i entitats (COSPE) del Departament de 

Treball, Acció Social i Famílies. 

 

La informació que podreu trobar en aquesta guia és: 

 

- Informació sobre les noves línies de subvenció, quines són les accions 

subvencionables i les seves especificitats i quines són les prioritats que es 

plantegen en cada cas. 

 

- Informació sobre la tipologia de projectes a presentar, indicant la descripció de les 

seves principals característiques, causes d’exclusió del projecte i ítems de 

valoració detallats, així com els indicadors del projecte i els criteris de valoració 

econòmica. 
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DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA D 

 

Línia D: Programes i activitats d’acollida i integració social de persones immigrades, 

sol·licitants de protecció internacional, i catalanes retornades. Programes per a la igualtat 

i la no-discriminació per raó d’origen. Programes de foment de l’interculturalisme 

 

La línia D de subvencions té per objecte donar suport a activitats, projectes i serveis que 

realitzen les entitats que contribueixen a la cohesió de la societat catalana a través de 

l’acollida i la integració de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional i 

catalanes retornades, a través de la promoció de la igualtat d’oportunitats educatives i 

d’accés al mercat laboral, de la sensibilització a favor de la igualtat de drets i a la no-

discriminació per raó d’origen i a través del suport a les xarxes associatives de persones 

immigrades i d’acollida social. 

 

Per a la línia de subvencions D, s’estableixen els següent tipus d’accions 

subvencionables: 

 

D.1. Activitats de suport a l’associacionisme de persones immigrades.  

D.2. Activitats de caràcter singular de suport al diàleg intercultural, a l’apoderament 

de joves i dones d'origen immigrant en situació de risc i a la realització de jornades i 

d'altres projectes de ciutadania. 

D.3. Activitats d’acollida, integració i sensibilització en relació amb persones 

sol·licitants de protecció internacional. 

D.4. Projectes d’acollida de famílies immigrades en la comunitat educativa. 

D.5. Projectes de tallers de reforç escolar. 

D.6. Projectes de mentoria d’alumnes de secundària. 

D.7. Projectes de xarxes ciutadanes d’acollida a persones immigrades. 

D.8. Serveis d’orientació i inserció laboral per a persones immigrades i vulnerables. 

D.9. Serveis d’acollida residencial per a persones immigrades.  

D.10. Serveis d’informació i assessorament especialitzat en migracions i ciutadania.  

D.11. Projectes d'alfabetització en català i de promoció del voluntariat lingüístic en 

llengua catalana. 

 

La línia D12 apareix publicada a les bases però no serà convocada en l’any 2017. 
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Les prioritats dins cada tipologia d’actuació són les següents: 

 

- La línia D1 prioritza l’enfortiment de l’associacionisme de persones immigrades, 

tant a través del suport a les activitats d’aquestes entitats com a través de 

l’enfortiment d’aquest teixit associatiu. 

 

- Les línies D4 a D11 prioritzen projectes i serveis amb vocació d’estabilitat en el 

temps, per la qual cosa només s’acceptaran propostes d’un abast temporal mínim 

de 2 anys.  

 

- Les línies D4 a D6 prioritzen projectes per la millora de l’èxit escolar dels alumnes 

de secundària i la igualtat d’oportunitats sense discriminació per raó d’origen, amb 

especial atenció per a aquells centres amb un percentatge d’alumnat d’origen 

immigrat superior a la mitjana.  

 

- La línia D7 prioritza projectes d’intervenció comunitària en els territoris amb més 

presència de població d’origen immigrat, des d’una perspectiva de treball en 

xarxa.  

 

- Les línies D9 i D10 prioritzen serveis integrals, que incloguin tots els elements 

necessaris per a aconseguir els objectius d’integració social que es plantegen en 

cada cas. 

 

- La línia D11 prioritza projectes integrals d’alfabetització en llengua catalana i de 

voluntariats lingüístic per a l’ús social de la llengua catalana entre les persones 

d’origen immigrat. 
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D1. Activitats de suport a l'associacionisme de persones immigrades. 

 

Síntesi 

 

Aquestes activitats poden ser de dues tipologies. La primera, activitats d’entitats formades 

per persones d’origen immigrat, que es poden orientar cap a compartir la diversitat des 

d’una perspectiva intercultural i cap a la prestació de serveis orientats a la integració 

social d’aquestes persones. La segona, activitats d’altres entitats que s’orienten a donar 

suport a la gestió interna, a la coordinació i a la formació de les persones responsables 

d’entitats formades per persones d’origen immigrat. 

 

Marc estratègic 

 

Les activitats de la línia D1 s’emmarquen dins el Pla de Ciutadania i de les Migracions 

2017-2020 (en fase d’aprovació pel Govern): 

 

- Eix estratègic: 1. Compromís amb una cultura pública comuna en una societat 

cohesionada. 

- Programa: 1.2.1. Promoció de la participació de les persones migrades. 

 

Les activitats d’aquesta línia tenen per objectiu apoderar i dotar de recursos el teixit 

associatiu de persones immigrades per a què siguin agents actius de promoció dels 

valors de la cultura pública comuna. 

 

Descripció de les activitats 

 

Les activitats subvencionables dins aquesta línia poden ser, entre d’altres: 

 

 Accions específiques de visibilitat de les dones immigrades i promoció del seu 

apoderament. 

 Difusió d'activitats i festes pròpies de les diferents cultures a Catalunya, sempre 

que siguin activitats sense ànim de lucre. 

 Promoció de l’ensenyament i aprenentatge de les llengües de la immigració. 

 Incorporació al sistema esportiu català de les persones immigrades. 

 Promoció de la participació de les persones immigrades en festes i activitats de la 

cultura popular. 

 Formació específica per al voluntariat i les entitats de persones immigrades. 

 Exposicions temàtiques sobre els països d'origen de la nostra immigració. 

 Activitats que serveixin per al coneixement i l’enfortiment i la bona gestió de les 

entitats de persones immigrades. 

 Activitats en les quals la participació de persones d’origen immigrat serveixi per 

visualitzar la diversitat com un aspecte positiu de la nostra societat. 
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Criteris per a l’exclusió de la proposta 

 

Abans de tancar la planificació de les activitats d’aquesta línia de suport a 

l'associacionisme de persones immigrades, cal tenir en compte una sèrie de criteris que 

la podrien excloure. Si contestes negativament alguna de les següents preguntes, la teva 

proposta restarà exclosa: 

 SÍ/NO 

L’entitat està formada, bàsicament, per persones estrangeres o d’origen immigrat 

o té definit, dins el seu objecte social, el suport associatiu a d’altres entitats? 
 

L’entitat treballa en xarxa amb els altres entitats/institucions del municipi?  

S'utilitza un llenguatge no-discriminatori o coherent amb els valors de la 

interculturalitat en documents i materials per part de l’entitat? 

 

Els valors que fonamenten el projecte estan alineats amb els principis d’igualtat i 

respecte a la diversitat? 

 

 

Criteris de valoració 

 

Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una 

rúbrica de valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que 

seran revisats en la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no). Si vols 

orientar la teva proposta per a obtenir la puntuació més alta possible, aquí tens els ítems 

que es valoraran en les activitats de la línia D1: 

 

Viabilitat tècnica (fins a 25 punts) 

 

L’entitat té 3 o més anys d’experiència en activitats relacionades amb la línia D1?  

L’entitat sol·licitant acredita una trajectòria de treball en projectes socials en l’àmbit 

de la ciutadania i de les migracions? 

L’entitat sol·licitant acredita bona capacitat de gestió de projectes?  

L'entitat incorpora el treball de personal voluntari, seguint els criteris de la Llei de 

Voluntariat? 

L’entitat té una estructura tècnica i administrativa suficient per a donar cobertura a la 

realització de l’actuació? 

L’activitat es desenvolupa en el local propi de l’entitat? 

 

Viabilitat econòmica (fins a 10 punts) 

 

El pressupost s’adequa a les accions proposades? 

La quantitat sol·licitada a la convocatòria representa menys del 70% del pressupost 

de l’actuació? 

L’entitat finança amb recursos propis un 10% o més del pressupost de l’actuació? 

El pressupost de l’actuació representa menys del 50% del pressupost total de 

l’entitat sol·licitant? 
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Impacte del projecte (fins a 15 punts) 

 

Perspectiva de gènere (fins a 5 punts) 

 

La realització d’aquesta activitat preveu una oferta i una metodologia d’intervenció no 

discriminatòria en relació al gènere dels usuaris i promou la participació de les dones? 

L’entitat organitzadora ha elaborat i implantat un pla d’igualtat de gènere? 

L’entitat organitzadora té més d’un 40% de presència de dones en el seu òrgan 

directiu? 

 

Clàusules socials (fins a 5 punts) 

 

L’activitat promociona la participació de les persones d’origen immigrat? 

El % de beneficiaris de l’activitat d’origen immigra supera el 50%? 

 

Criteris específics (fins a 40 punts) 

 

Les persones que condueixen les activitats tenen la qualificació professional adient? 

L’entitat té prevista l’avaluació de l’activitat? 

L’activitat és dissenyada per persones d’origen immigrat? 

L’activitat contribueix a enfortir les entitats de persones d’origen immigrat? 

L’entitat treballa en xarxa territorial amb altres entitats o agents locals?  

L’activitat potencia la connexió de l’entitat amb el seu entorn territorial? 

L’activitat es planteja de manera coherent amb la perspectiva de l’interculturalisme? 

El procés de preparació de l’activitat inclou mecanismes de coordinació adients?  

L’activitat té una programació suficient i detallada? 

 

Indicadors d’activitat 

 

Per al seguiment d’aquesta activitat, és important disposar d’informació sobre la seva 

realització i el seu resultat. Aquesta informació es pot avaluar amb una sèrie d’indicadors 

que ens serviran per a fer el seguiment i, també, per a relacionar la valoració en punts 

amb la valoració econòmica, tenint en compte el dimensionament de l’activitat i la seva 

implantació territorial. 

 

Nombre de persones participants a l'activitat (homes) 

Nombre de persones participants a l'activitat (dones) 

Nombre de socis de l'entitat sol·licitant (homes) 

Nombre de sòcies de l'entitat sol·licitant (dones) 

Nombres de socis/es de l'entitat sol·licitant nascuts fora d'Espanya 

L’activitat s’ofereix o es realitza en un període superior a 6 mesos? 

El nombre de beneficiaris directes de l’activitat és superior a 100 persones? 

El nombre de socis/es de l’entitat organitzadora és superior a 50 persones? 



 

9 
 

Aquesta guia és la versió final publicada al web i difosa a 
partir de la publicació de les bases de la convocatòria. 
Substitueix les versions provisionals anteriors  

 

D2. Activitats de caràcter singular de suport al diàleg intercultural, a l’apoderament 

de joves i dones d’origen immigrat en situació de risc i a la realització de jornades i 

d’altres projectes de ciutadania. 

 

Síntesi 

 

Aquestes activitats han de tenir com a objectiu l’exercici dels drets de ciutadania per a 

totes les persones, amb especial atenció a la protecció dels drets de joves i dones 

d’origen immigrat en situació de risc, i la realització d’activitats de promoció del 

coneixement i de les bones pràctiques al voltant d’aquestes qüestions. 

 

Marc estratègic 

 

Les activitats de la línia D2 s’emmarquen dins el Pla de Ciutadania i de les Migracions 

2017-2020 (en fase d’aprovació pel Govern): 

 

- Eix estratègic: 1. Compromís amb una cultura pública comuna en una societat 

cohesionada 

- Programa: 1.4.2 Promoció dels exercicis dels drets de ciutadania 

 

 

El que pretenem amb les activitats d’aquesta línia de subvenció és apoderar determinats 

col·lectius que es troben en situació de risc, pel que fa a l’exercici dels seus drets bàsics, i 

fer-ho treballant també la conscienciació de les comunitats per tal que el reconeixement 

de la diversitat no vagi en contra dels drets de salut, els drets de les dones, els drets dels 

infants i els drets humans en general. 

 

Descripció de les activitats 

 

Les activitats subvencionades en aquesta línia poden ser, entre d’altres:  

 

 Actuacions de promoció del diàleg intercultural. 

 Actuacions de promoció de la igualtat de tracte i de prevenció i eradicació de les 

discriminacions per raó d’origen, ètnia, llengua, religió, gènere o orientació sexual 

cap a o entre les persones immigrades. 

 Actuacions de dinamització de joves d’origen immigrat, d’atenció a les seves 

necessitats específiques i de foment de la seva inclusió social. 

 Actuacions de prevenció i de lluita contra la mutilació genital femenina.  

 Actuacions de prevenció i de lluita contra els matrimonis forçats. 

 Actuacions de prevenció i de lluita contra la violència masclista en la perspectiva 

de la diversitat cultural. 

 Actuacions i tallers sobre salut, drets humans i diversitat cultural, adreçats 

especialment a dones i joves en situació de risc. 

 Jornades acadèmiques o de divulgació de coneixement al voltant de la 

interculturalitat i la ciutadania. 
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Aquestes activitats es faran, de manera prioritària, seguint un format de taller. En aquests 

casos, els tallers hauran de comptar amb una participació d’un mínim de deu persones, -

quinze en els municipis de més de 30.000 habitants-, i un màxim de vint-i-cinc persones i 

tindran una durada mínima de quinze hores, que podran ser distribuïdes en diferents 

sessions. Als tallers hi participaran professionals de treball comunitari de la mateixa 

comunitat i també d’altres que coneguin els trets culturals i coneixements d’àmbit de 

salut. Aquestes sessions es projectaran i coordinaran amb els professionals dels ens 

locals on es desenvoluparà l’activitat.  

 

Criteris per a l’exclusió de la proposta 

 

Abans de tancar la planificació de l’activitat, tingues en compte una sèrie de criteris que 

ens farien excloure la teva proposta. Si contestes negativament alguna de les següents 

preguntes, la teva proposta restarà exclosa: 

 SÍ/NO 

S'utilitza un llenguatge no-discriminatori o coherent amb els valors de la 

interculturalitat en documents i materials per part de l’entitat? 

 

Els valors que fonamenten el projecte estan alineats amb els principis d’igualtat i 

respecte a la diversitat? 

 

Les actuacions proposades són sense ànim de lucre?  

Si l’activitat és un taller, la seva capacitat va entre 10 i 25 persones participants, 

o entre 15 i 25 si es fa en un municipi de més de 30.000 habitants? 

 

Si l’activitat és un taller o una jornada, es porta registre d’assistència?  

 

Criteris de valoració 

 

Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una 

rúbrica de valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que 

seran revisats en la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no). Si vols 

orientar la teva proposta per a obtenir la puntuació més alta possible, aquí tens els ítems 

que es valoraran en les activitats de la línia D2: 

 

Viabilitat tècnica (fins a 25 punts) 

 

L’entitat té 3 o més anys d’experiència? 

L’entitat sol·licitant acredita una trajectòria de treball en projectes socials en l’àmbit 

de la ciutadania i de les migracions? 

L’entitat sol·licitant acredita bona capacitat de gestió de projectes?  

L'entitat incorpora el treball de personal voluntari, seguint els criteris de la Llei de 

Voluntariat? 

L’entitat té una estructura tècnica i administrativa suficient per a donar cobertura a la 

realització de l’actuació? 

Les actuacions contemples la participació de més de 10 persones voluntàries, que 

hi esmercen més de 10 hores cadascuna? 
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Viabilitat econòmica (fins a 10 punts) 

 

El pressupost s’adequa a les accions proposades? 

La quantitat sol·licitada a la convocatòria representa menys del 70 % del 

pressupost de l’actuació? 

L’entitat finança amb recursos propis un 10 % o més del pressupost de l’actuació? 

El pressupost de l’actuació representa menys del 50 % del pressupost total de 

l’entitat sol·licitant? 

 

Impacte del projecte (fins a 15 punts) 

 

Perspectiva de gènere (fins a 5 punts) 

 

La realització d’aquesta activitat preveu una oferta i una metodologia 

d’intervenció no discriminatòria en relació al gènere dels usuaris i promou la 

participació de les dones? 

L’entitat organitzadora ha elaborat i implantat un pla d’igualtat de gènere? 

L’entitat organitzadora té més d’un 40% de presència de dones en el seu 

òrgan directiu? 

 

Clàusules socials (fins a 5 punts) 

 

Participen persones estrangers o d’origen immigrat en el disseny, 

implementació i avaluació de les activitats? 

L’entitat  organitzadora ha fet declaracions formals en favor de la convivència i 

dels drets humans i en contra el racisme i la xenofòbia? 

 

Criteris específics (fins a 40 punts) 

 

Les persones que condueixen les activitats tenen la qualificació professional 

adient per a fer-ho? 

L’entitat té prevista l’avaluació de les activitats? 

S’han previst mecanismes d’intercanvi d’informació directa amb els 

professionals i agents que intervenen en aquestes temàtiques des del 

territori? 

S’ha previst algun mecanisme de  treball i seguiment amb les famílies dels 

participants, quan aquests siguin menors?  

Hi ha una bona coordinació i treball amb el municipi del lloc de l’actuació? 

L’activitat es desenvolupa en un espai que promogui l’intercanvi intercultural 

i el diàleg? 

L’oferta total de places de taller o el nombre de participants a les activitats supera les 

100 persones? 

Les actuacions s’ofereixen en un període de temps superior als 6 mesos? 

Les actuacions es fan de manera coordinada amb altres intervencions socials al 

territori? 
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Es porta registre d’assistents a l’activitat? 

En el cas dels tallers, els formadors han rebut formació en competències 

pedagògiques i emocionals? En les jornades i altres activitats de diàleg hi ha 

interdisciplinarietat? 

Hi ha una bona programació dels continguts de les sessions o activitats? 

L’activitat prioritza l’actuació de monitoris o professionals d’origen immigrat? 

 

Indicadors d’activitat 

 

Per al seguiment d’aquesta activitat, és important disposar d’informació sobre la seva 

realització i el seu resultat. Aquesta informació es pot avaluar amb una sèrie d’indicadors 

que ens serviran per a fer el seguiment i, també, per a relacionar la valoració en punts 

amb la valoració econòmica, tenint en compte el dimensionament de l’activitat i la seva 

implantació territorial. 

 

Nombre de persones participants a l'activitat (homes) 

Nombre de persones participants a l'activitat (dones) 

Nombre de professionals que participen en la realització de l’activitat 

Nombre de voluntaris que participen en la realització de l’activitat 

Nombre de persones d’origen immigrat participants a les activitats 

programades 

Nombre de persones d’origen immigrat que s’associen a entitats del territori 

després d’acabar les activitats 

Nombre de persones que participen en el disseny, implementació o avaluació 

de les activitats 

 

 

 

 

 

 

  



 

13 
 

Aquesta guia és la versió final publicada al web i difosa a 
partir de la publicació de les bases de la convocatòria. 
Substitueix les versions provisionals anteriors  

 

D3. Activitats d'acollida, integració i sensibilització en relació amb persones 

sol·licitants de protecció internacional. 

 

 

Síntesi 

 

Aquestes activitats tenen com a objectiu el desenvolupament d’actuacions relacionades 

amb l’acollida i la integració de persones sol·licitants de protecció internacional o 

refugiades,  així com activitats adreçades al conjunt de la societat per a la sensibilització 

sobre la situació d’aquestes persones i sobre les problemàtiques que han comportat la 

marxa dels seus països d’origen.  

 

Marc estratègic 

 

Les activitats de la línia D3 s’emmarquen dins el Pla de Ciutadania i de les Migracions 

2017-2020 (en fase d’aprovació pel Govern): 

 

- Eix estratègic: 3. Acollida de les persones refugiades que arriben a Catalunya 

- Programa: 3.3.2. Acollir millor: acollida i integració de les persones refugiades 

en el marc del Programa Català de Refugi 

 

El compromís del Govern i del Parlament de Catalunya i d’una bona part de les 

institucions públiques i privades i de la pròpia ciutadania, envers l’acolliment, l’assoliment 

de l’autonomia social i política de les persones refugiades exigeix una resposta operativa i 

continuada per part de la Generalitat. En aquesta direcció es va crear el Comitè per a 

l’Acollida de les Persones Refugiades i s’estan desenvolupament actuacions de  suport a 

l’acollida de les persones refugiades i de sensibilització social, entre d’altres, el disseny i 

desplegament del Programa Català de Refugi. Aquestes activitats han d’ajudar les 

persones sol·licitants de protecció internacional o refugiades  a seguir un itinerari que les 

ajudi a assolir la plena ciutadania.  

 

Descripció de les activitats 

 

La línia D3 subvencionarà activitats que proposin entitats, que complementin i reforcin el 

programa català d’acollida i integració de persones sol·licitants de protecció internacional, 

refugiades o apàtrides, tenint en compte tres grans àmbits. 

 

a) Acollida i accés a la ciutadania. 

b) Atenció a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. 

c) Formació, sensibilització i participació. 

 

A. Acollida i accés a la ciutadania.  

 

Les activitats d’aquest àmbit s’adrecen a persones sol·licitants de protecció internacional 

o refugiades a Catalunya. De manera orientativa aquestes activitats poden estar 

orientades a : 
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 assessorar en temes normatius i en el suport en les tramitacions. 

 desenvolupar competències de comunicació. 

 donar suport en les necessitats bàsiques  d’alimentació i habitatge.  

 donar suport en els àmbits de la salut, l’educació  i l’accés al treball. 

 adquirir coneixement del territori i la cultura de Catalunya 

 establir connexió i creació de xarxa comunitària. 

 participació activa de les persones destinatàries. 

 actuacions de seguiment dels grups d’acollida a les persones refugiades. 

 

B. Atenció a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat 

 

Les activitats d’aquest àmbit s’adrecen a persones sol·licitants de protecció internacional 

o refugiades a Catalunya. De manera orientativa aquestes activitats poden estar 

orientades a: 

 atendre les persones que han patit tortures, tràfic de persones, i altres tipus de 

violències 

 atendre infants i persones grans dependents. 

 atendre persones que requereixen una especial atenció. 

 participació activa de les persones destinatàries. 

 

C. Formació,  sensibilització i participació. 

 

Les activitats d’aquest àmbit s’adrecen a tècnics, professionals, càrrecs electes, 

organitzacions, mentors/es i ciutadania en general. De manera orientativa aquestes 

activitats poden estar orientades a : 

 organitzar conferències,  debats, jornades de formació, cursos... 

 promoure campanyes de comunicació, actes vinculats amb dies internacionals i 

actuacions de sensibilització adreçades a la ciutadania. 

 impulsar iniciatives orientades a reduir les causes que provoquen els 

desplaçaments forçats. 

 activar el voluntariat local i internacional.  

 impulsar la participació activa de les persones destinatàries. 

 formació de persones mentores dels grups d’acollida de persones refugiades 

 

Criteris per a l’exclusió de la proposta 

 

Abans de tancar la planificació de les activitats dins la línia D3, cal tenir  en compte una 

sèrie de criteris que ens farien excloure la teva proposta. Si contestes negativament 

alguna de les següents preguntes, la teva proposta restarà exclosa: 

 SÍ/NO 

La proposta té en compte les recomanacions del document “Posicionament 

compartit d’acollida a les persones refugiades”, aprovat pel Plenari del Comitè 

per a l’Acollida de Persones Refugiades, el dia 30 de març de 2016? 

 

Heu previst establir relacions de coordinació amb el Comitè per a l’Acollida de  

Persones Refugiades i amb l’administració local? 
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La proposta disposa d’una clara concreció d’objectius, actuacions, pressupost, 

accions comunicatives, avaluació i cronograma? 

 

 

 

Criteris de valoració 

 

Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una 

rúbrica de valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que 

seran revisats en la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no). Si vols 

orientar la teva proposta per a obtenir la puntuació més alta possible, aquí tens els ítems 

que es valoraran en les activitats de la línia D3: 

 

Viabilitat tècnica (fins a 25 punts) 

 

L’entitat té 3 o més anys d’experiència en l’àmbit on ubica el seu projecte?  

L’entitat sol·licitant acredita una trajectòria de treball en projectes socials en l’àmbit 

de la ciutadania i de les migracions? 

L’entitat té una estructura tècnica i administrativa suficient per a donar cobertura a la 

realització de l’actuació? 

L’entitat sol·licitant acredita bona capacitat de gestió de projectes?  

L'entitat incorpora el treball de personal voluntari, seguint els criteris de la Llei de 

Voluntariat? 

 

Viabilitat econòmica (fins a 10 punts) 

 

El pressupost s’adequa a les accions proposades? 

La quantitat sol·licitada a la convocatòria representa menys del 70% del pressupost 

de l’actuació? 

L’entitat finança amb recursos propis un 10% o més del pressupost de l’actuació? 

El pressupost de l’actuació representa menys del 50% del pressupost total de 

l’entitat sol·licitant? 

 

Impacte del projecte (fins a 15 punts) 

 

Perspectiva de gènere (fins a 5 punts) 

 

La realització d’aquesta activitat preveu una oferta i una metodologia d’intervenció no 

discriminatòria en relació al gènere dels usuaris i promou la participació de les dones? 

L’entitat organitzadora ha elaborat i implantat un pla d’igualtat de gènere? 

L’entitat organitzadora té més d’un 40% de presència de dones en el seu òrgan 

directiu? 

S’ha previst  desenvolupar treball en xarxa amb altres organitzacions siguin 

públiques o privades? 

L'activitat s'ofereix durant 8 o més mesos l'any? 

S’ha previst la comunicació i difusió d’informació externa del projecte? 
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Clàusules socials (fins a 5 punts) 

 

Actuen professionals o voluntaris  d’origen immigrant? 

 

Criteris específics (fins a 40 punts) 

 

El projecte parteix d’una bona diagnosi de la situació sobre la qual es vol actuar? 

Les persones que condueixen les activitats tenen la qualificació professional 

adient per a fer-ho? 

S’han descrit els objectius operatius amb indicadors associats? 

L’entitat té prevista l’avaluació intermèdia i una avaluació  anual del programa? 

Es fan aportacions d’ innovació, en cas de 2a i posteriors edicions? 

El projecte s’orienta al foment de l’autonomia de les persones? 

Els professionals i els voluntaris han rebut formació en competències 

pedagògiques i emocionals? 

S’ha programat el seguiment de l’equip tècnic del Comitè per a l’Acollida de 

Persones refugiades? 

Es preveu la participació de les persones destinatàries (coneixement del projecte 

i el recull d’aportacions que donin resposta a les seves necessitats  així com la 

incorporació de la seva visió)? 

Hi ha una programació anual detallada i suficient de les accions a seguir? 

 

Indicadors d’activitat 

 

Per al seguiment d’aquesta activitat, és important disposar d’informació sobre la seva 

realització i el seu resultat. Aquesta informació es pot avaluar amb una sèrie d’indicadors 

que ens serviran per a fer el seguiment i, també, per a relacionar la valoració en punts 

amb la valoració econòmica, tenint en compte el dimensionament de l’activitat i la seva 

implantació territorial. 

 

Nombre de persones participants a l'activitat (homes) 

Nombre de persones participants a l'activitat (dones) 

Nombre de persones refugiades ateses directament en les activitats 

Nombre de persones refugiades que han participat en programes de mentoria 

Nombre de persones refugiades que han assolit el nivell B1 de català 

Nombre de persones refugiades que han participat en activitats d’inserció laboral 

Nombre de persones refugiades que han trobat feina 

Nombre de persones voluntàries participants en l’organització de les activitats 

Nombre de persones refugiades que han participat en activitats culturals, de 

lleure o socials en el seu entorn. 
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D4. Projectes d'acollida de famílies immigrades en la comunitat educativa. 

 

Síntesi 

 

Aquests projectes s’adrecen a famílies d’origen immigrat amb l’objectiu d’ajudar-los a 

conèixer el funcionament del sistema educatiu i els recursos i activitats que ofereix de 

manera ordinària un centre educatiu, la manera d’interactuar amb l’equip professional del 

centre i els continguts acadèmics que seguiran els seus fills i filles. Aquestes activitats es 

faran en grups de pares i mares de 5 o més persones, acompanyats per un o més pares 

o mares del centre. Les activitats s’han de fer al centre educatiu, amb una programació 

anual definida que ofereixi un mínim de 8 sessions durant 6 mesos o més i garantint la 

coordinació amb el projecte educatiu del centre. 

 

Els projectes de la línia D4 han de tenir caràcter biennal. 

 

Marc estratègic 

 

Els projectes de la línia D4 s’emmarquen dins el Pla de Ciutadania i de les Migracions 

2017-2020 (en fase d’aprovació pel Govern): 

 

- Eix estratègic: 2. Polítiques per a la igualtat en la diversitat 

- Programa: 2.2.1. Benvinguda a l’escola a les famílies immigrades 

 

El que pretenem amb aquest programa és aconseguir que les famílies immigrades puguin 

recolzar l’èxit educatiu dels seus fills i, d’aquesta manera, tinguin expectatives positives 

en l’èxit educatiu dels seus fills i filles, a través del coneixement del sistema educatiu i de 

les oportunitats de millora que se’ls obre a través d’aquest. 

 

Descripció del projecte 

 

La línia D4 subvencionarà activitats orientades a fer que millorin les expectatives 

educatives dels fills i filles de famílies immigrades a través de la implicació d’aquestes en 

tota mena d’activitats escolars i educatives. La implicació de les famílies en el procés 

d’aprenentatge dels fills i filles és un factor clau per a l’assoliment de l’èxit educatiu. Les 

actuacions d’aquest projecte van en la direcció d’ajudar a crear i/o millorar aquestes 

expectatives, a través de la informació a les famílies, la promoció de la seva participació 

en el procés i la visualització de l’èxit educatiu en persones de diferents orígens culturals. 

Des de la SIMC, s’impulsa una actuació de benvinguda al sistema educatiu de les 

famílies en procés de reagrupament que partirà de les dades dels informes IN01 i IN04 

disponibles a la SIMC. Aquestes dades permetran identificar paquets de població per 

orígens i adreçar una comunicació de benvinguda adaptada. Aquesta comunicació 

inclourà materials audiovisuals específics explicatius del sistema educatiu en la llengua 

d’origen i, de manera trimestral, s’organitzaran territorialment sessions presencials 

d’acollida. Fent servir aquests materials, o d’altres propis, els projectes que es presenten 

a aquesta línia D4 han d’organitzar activitats de coneixement del servei educatiu per part 

de les famílies immigrades que s’adreçaran de manera general a totes les famílies 
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immigrades que tinguin fills ja escolaritzats i consistirà en la realització de tallers 

d’acollida dinamitzats per famílies de l’AMPA dels centres, amb una formació específica 

per a aquesta tasca i que podran comptar com a suport amb els materials audiovisuals 

creats per a l’actuació anterior.  

 

De manera orientativa, indiquem algunes de les accions que es poden incloure en aquest 

tipus de projectes: 

 

 Elaboració de materials audiovisuals en diverses llengües d’origen per a l’acollida 

de les famílies 

 Acollida de manera específica a les famílies en procés de reagrupament 

 Afavoriment de la incorporació de les famílies immigrades a la vida de la 

comunitat educativa 

 Informació adaptada a les necessitats de les famílies en relació al funcionament 

del sistema educatiu, del centre docent i de la dinàmica educativa que seguiran 

els seus fills i filles. 

  

Criteris per a l’exclusió del projecte 

 

Abans de tancar la planificació del projecte d'acollida de famílies immigrades en la 

comunitat educativa, tingues en compte una sèrie de criteris que ens farien excloure el 

teu projecte. Si contestes negativament alguna de les següents preguntes, el teu projecte 

restarà exclòs: 

 

 SÍ/NO 

La ràtio de cada grup de pares/mares és de 5 o més persones?  

Hi ha coordinació entre l’entitat i els centres educatius?  

L’activitat es realitza en el centre educatiu?  

Hi ha programació anual de l’activitat?  

L’activitat ofereix 8 o més sessions durant l’any?  

L’activitat s’ofereix durant 6 o més mesos durant l’any?  

S'utilitza un llenguatge no-discriminatori i coherent amb els valors de la 

interculturalitat en documents i materials? 

 

Els valors sobre els quals es basa la realització del projecte o la prestació del 

servei estan alineats amb els principis d’igualtat i respecte a la diversitat del 

Pacte Nacional per a la Immigració? 

 

Es porta un registre d’assistència a les sessions?  

L’activitat inclou, de manera explícita, activitats orientades al coneixement del 
sistema educatiu per part de les famílies? 

 

 

 

Criteris de valoració 

 

Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una 

rúbrica de valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que 

seran revisats en la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no). Si vols 
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orientar la teva proposta per a obtenir la puntuació més alta possible, aquí tens els ítems 

que es valoraran en els projectes de la línia D4: 

 

Viabilitat tècnica (fins a 25 punts) 

 

L’entitat té 2 o més anys d’experiència en acollida escolar? 

L’entitat sol·licitant acredita una trajectòria de treball en projectes socials en l’àmbit 

de la ciutadania i de les migracions? 

S'han previst mecanismes de coordinació específics amb l'AMPA? 

Es fa una avaluació inicial de la situació de l’usuari i se’l deriva cap al Servei de 

Primera Acollida, si escau? 

L’entitat té una estructura tècnica i administrativa suficient per a donar cobertura a la 

realització de l’actuació? 

L'entitat incorpora el treball de personal voluntari, seguint els criteris de la Llei de 

Voluntariat? 

 

Viabilitat econòmica (fins a 10 punts) 

 

El pressupost s’adequa a les accions proposades? 

La quantitat sol·licitada a la convocatòria representa menys del 70% del pressupost 

de l’actuació? 

L’entitat finança amb recursos propis un 10% o més del pressupost de l’actuació? 

El pressupost de l’actuació representa menys del 50% del pressupost total de 

l’entitat sol·licitant? 

 

Impacte del projecte (fins a 15 punts) 

 

Perspectiva de gènere (fins a 5 punts) 

 

El quadre de monitors té més d’un 40% de presència dels dos gèneres? 

La realització d’aquest projecte preveu una oferta i una metodologia 

d’intervenció no discriminatòria en relació al gènere, fomentant la presència de 

pares i mares per igual? 

 

Clàusules socials (fins a 5 punts) 

 

Els monitors del grup són d’origen immigrat? 

Els monitors del grup són pares voluntaris del centre? 

 

 

L’activitat s’ofereix en 13 o més sessions l’any? 

El total de participants als grups d'acollida escolar es preveu per 20 o més 

persones? 

Les sessions d'acollida tenen una durada superior als 90 minuts? 

La ràtio de cada grup d’activitat és inferior a 15 persones? 
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Criteris específics (fins a 40 punts) 

 

L’entitat té prevista l’avaluació anual del programa? 

La periodicitat de la coordinació és, com a mínim, quinzenal? 

Hi ha una bona programació dels continguts de les sessions? 

Els pares monitors han rebut formació prèvia per al desenvolupament de 

l'actuació? 

Es realitza una activitat festiva o cultural de tancament de curs? 

S’han previst mecanismes de recerca activa dels participants als tallers, per 

exemple, a través de la mediació? 

Es fan servir continguts audiovisuals en les sessions d'acollida? 

Es preveu tractament de les diferències lingüístiques dins els tallers? 

Es preveu una coordinació amb els serveis d’ensenyament de llengua 

catalana per a facilitar la participació de les famílies immigrades? 

Es preveu una coordinació amb entitats socials de l’entorn, especialment 

amb entitats que agrupin persones d’origen immigrat? 

 

 

Indicadors del projecte 

 

Per al seguiment d’aquest projecte, és important disposar d’informació sobre la realització 

de les activitats i el seu resultat. Aquesta informació es pot avaluar amb una sèrie 

d’indicadors que ens serviran per a fer el seguiment del projecte i, també, per a relacionar 

la valoració en punts amb la valoració econòmica, tenint en compte el dimensionament 

del projecte i la seva implantació territorial. 

 

Nombre de persones participants a l'activitat (homes) 

Nombre de persones participants a l'activitat (dones) 

Nombre de dinamitzadors/es voluntaris de l'activitat 

Nombre de pares/mares que s’incorporen a l’AMPA 

% del territori atès amb densitat de població inferior a 50 hab/km2 respecte al 

total de territori atès per aquest programa 

Nombre total de pares/mares participants als tallers (en un curs escolar) 

Nombre total de monitors participants als tallers (en un curs escolar) 

Nombre d’hores totals de les sessions (per un grup d’activitat en un curs 

escolar) 
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D5. Projectes de tallers de reforç escolar. 

 

Síntesi 

 

Aquests projectes ofereixen reforç escolar per alumnes de cicle superior de Primària o de 

Secundària en centres amb un percentatge d’alumnat d’origen immigrat superior a la 

mitjana, que es realitzaran en grups de menys de 12 alumnes, derivats pel centre 

educatiu, amb coordinació amb l’equip directiu del centre i amb una programació anual 

que garanteixi una prestació durant un mínim de 50 dies del curs, durant almenys 6 

mesos. L’activitat serà conduïda per monitors amb competències pedagògiques i 

d’acompanyament personal adequades per al treball amb adolescents i haurà de 

contemplar un intercanvi regular d’informació entre el taller de reforç i l’equip docent del 

centre. 

 

Els projectes de la línia D5 han de tenir caràcter biennal. 

 

Marc estratègic 

 

Els projectes de la línia D5 s’emmarquen dins el Pla de Ciutadania i de les Migracions 

2017-2020 (en fase d’aprovació pel Govern): 

 

- Eix estratègic: 2. Polítiques per a la igualtat en la diversitat 

- Programa: 2.2.2. Èxit escolar dels fills i filles de les famílies immigrades 

 

El que pretenem amb aquest programa és aconseguir que els fills i les filles de les 

famílies immigrades tinguin uns resultats competencials i una taxa de graduació a 4t 

d’ESO similars als del conjunt de l’alumnat, així com una continuïtat similar en els estudis 

post-obligatoris. Actualment, l’equiparació a nivell d’èxit educatiu encara no s’ha assolit i, 

per aquesta raó, cal impulsar projectes que ajudin a la millora dels resultats acadèmics. 

En aquest cas, el projecte s’adreça directament al reforç escolar, sense perdre de vista 

les necessitats psicològiques, afectives i socials d’aquests alumnes. 

 

Descripció del projecte 

 

La línia D5 subvencionarà activitats de reforç dels continguts acadèmics treballats a 

l’ESO (o al cicle superior de primària) amb l’objectiu de la millora de l’èxit escolar. 

Aquestes activitats, en forma de tallers, han de tenir una periodicitat inferior a la setmanal, 

per a assolir una continuïtat en el reforç i la generació d’hàbits d’estudi i treball en els 

alumnes. Els tallers s’hauran d’impartir en grups reduïts, sempre inferiors a 12 alumnes, 

ja que grups més grans dificulten el seguiment individualitzat dels alumnes i no permeten 

el treball de les dificultats específiques que cadascun d’ells presenta. Pel que fa als 

criteris temporals de prestació del taller, el mínim de 50 dies de prestació i de 6 mesos 

durant el curs, s’entén calculat globalment en els dos anys del projecte, és a dir, es poden 

fer distribucions diferents en els dos anys, sempre i quan el total de prestació en els 2 

anys sigui major o igual a 100 dies i, entre els dos anys, es cobreixi 12 mesos o més. 

Atenent al fet que la publicació de la convocatòria de subvencions apareix a finals de 
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març i la resolució provisional dels ajuts es produirà a finals del curs escolar 2016-2017, 

aquest requisit es podrà minorar globalment en un 15%, restant limitat a fer un mínim de 

85 dies de taller en 2 anys i 10 mesos coberts en dos anys. 

 

Els tallers són conduits per monitors amb coneixements suficients en la matèria i amb 

competències específiques, de tipus pedagògic i emocional, per al treball amb 

adolescents. Es tracta d’un reforç acadèmic adreçat a alumnat entre 5è de Primària i 4t 

d’ESO, per tant, no necessitem un gran expert a nivell acadèmic en l’àmbit teòric, sinó 

que necessitem persones que tinguin un bon coneixement de la matèria combinat amb  

intel·ligència emocional, una bona capacitat de comunicació i habilitats interpersonals, de 

didàctica i de connexió a nivell emocional amb l’alumne. Aquests monitors poden ser 

estudiants de Batxillerat de l’institut, estudiants universitaris o monitors de la mateixa 

entitat. El lloc adequat per a realitzar el taller és el centre educatiu dels alumnes. En el 

cas que s’agrupin alumnes de diferents centres, es recomana fer l’activitat en algun dels 

centres d’origen de l’alumnat. Només de manera excepcional, i només en el cas que sigui 

impossible la utilització dels espais d’un centre educatiu, es podria fer el taller en les 

instal·lacions d’alguna entitat social de l’entorn que treballi coordinament amb els centres 

educatius.  

 

Un element clau per a la qualitat d’aquests tallers és la vinculació amb el projecte 

educatiu del centre. És a dir, el taller de reforç escolar ha de ser considerat pel centre 

educatiu com un recurs propi més, que ofereix als alumnes que el necessiten, per tant, es 

fa imprescindible la concreció de mecanismes periòdics de coordinació entre l’equip 

directiu del centre, els tutors i les tutores dels alumnes participants i els responsables del 

taller. Aquesta coordinació s’ha de concretar en un seguiment individualitzat de l’alumnat 

participant, així com en l’establiment d’orientacions per a la intervenció dels monitors, per 

tal que aquests expliquin els continguts del reforç en la mateixa línia en la qual treballa 

l’equip docent del centre, evitant contradiccions o enfocaments diferenciats que 

desorientin l’alumnat. Com a conseqüència d’aquesta opció, el taller de reforç escolar es 

farà només amb alumnat derivat pels centres educatius o, si escau, pels serveis socials 

del territori. 

 

Finalment, cal que els monitors del taller disposin d’una programació anual del taller, que 

encaixi amb el calendari d’avaluacions dels alumnes del centre. D’aquesta manera, 

podran prioritzar el suport en matèries concretes quan els alumnes tinguin properament 

proves o exàmens. En qualsevol cas, s’ha d’evitar una dinàmica de funcionament “a 

demanda”, és a dir, centrada en la realització dels deures diaris que porten els alumnes, i 

s’ha d’intentar que la dinàmica de funcionament faciliti l’organització i la planificació 

anticipada de l’estudi. D’aquesta manera, no només s’aconsegueix resoldre dubtes o 

ajudar en l’aprenentatge, sinó que també s’ajuda a assolir hàbits d’estudi als alumnes. 

 

Criteris per a l’exclusió del projecte 

 

Abans de tancar la planificació del projecte de taller de reforç escolar, tingues en compte 

una sèrie de criteris que ens farien excloure el teu projecte. Si contestes negativament 

alguna de les següents preguntes, el teu projecte restarà exclòs: 
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 SÍ/NO 

Els grups del taller tenen 11 o menys alumnes?  

Has establert mecanismes regulars de coordinació amb els centres educatius?  

Has preparat una programació anual de l’activitat?  

L’activitat s’ofereix 85 dies o més entre els dos anys?  

L’activitat s’ofereix al llarg de 10 mesos o més durant els dos anys?  

L’alumnat es deriva des dels centres educatius o des de serveis socials?  

Es porta un registre d’assistència als tallers?  

 

Criteris de valoració 

 

Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una 

rúbrica de valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que 

seran revisats en la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no). Si vols 

orientar la teva proposta per a obtenir la puntuació més alta possible, aquí tens els ítems 

que es valoraran en els projectes de la línia D5: 

 

Viabilitat tècnica (fins a 25 punts) 

 

L’entitat té 3 o més anys d’experiència en reforç escolar? 

L’entitat sol·licitant acredita una trajectòria de treball en projectes socials en l’àmbit de la 

ciutadania i de les migracions? 

Hi ha més d’un monitor simultàniament amb cada grup? 

L’entitat sol·licitant acredita bona capacitat de gestió de projectes?  

L'entitat incorpora el treball de personal voluntari, seguint els criteris de la Llei de Voluntariat? 

L’entitat té una estructura tècnica i administrativa suficient per a donar cobertura a la 

realització de l’actuació? 

L’activitat es desenvolupa en un centre docent? 

 

Viabilitat econòmica (fins a 10 punts) 

 

El pressupost s’adequa a les accions proposades? 

La quantitat sol·licitada a la convocatòria representa menys del 70% del pressupost de 

l’actuació? 

L’entitat finança amb recursos propis un 10% o més del pressupost de l’actuació? 

El pressupost de l’actuació representa menys del 50% del pressupost total de l’entitat 

sol·licitant? 

 

Impacte del projecte (fins a 15 punts) 

 

 

El taller de reforç escolar es preveu per un total de 30 o més alumnes? 

La ràtio d’alumnat per monitor dels grups és igual o inferior a 5? 

L'activitat de taller s'ofereix durant 8 o més mesos l'any? 

L’activitat de taller es fa més de 2 dies a la setmana? 
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Perspectiva de gènere (fins a 5 punts) 

 

L’equip de monitors té més d’un 40% de presència dels dos gèneres? 

La realització d’aquest projecte preveu una oferta i una metodologia d’intervenció no 

discriminatòria en relació al gènere de l’alumnat? 

 

Clàusules socials (fins a 5 punts) 

 

Participen del taller més d’un 60% d’alumnes d’origen immigrant? 

Dins l’equip de monitoris hi ha ex-alumnes del centre i persones de diferents orígens, 

especialment, els dels mateixos orígens que els alumnes? 

 

Criteris específics (fins a 40 punts) 

 

L’entitat té prevista l’avaluació anual del programa? 

La periodicitat de la coordinació amb l’equip docent del centre és, com a mínim, quinzenal? 

S’han previst mecanismes d’intercanvi d’informació directa amb el professorat tutor dels 

usuaris del taller, amb l’ús d’un registre individualitzat d’informació de l’alumnat? 

S’ha previst algun mecanisme d’informació i seguiment amb les famílies de l’alumnat? 

Es fa revisió de l'agenda de deures dels alumnes a cada sessió del taller de reforç? 

Els monitors han rebut formació en competències pedagògiques, psicològiques i emocionals? 

Dins l’equip de monitors hi ha persones amb titulacions universitàries en l’àmbit de la 

psicologia, pedagogia o magisteri? 

Hi ha una bona programació dels continguts de les sessions? 

Hi ha coordinació amb altres projectes de reforç escolar o recursos educatius dels centres de 

la zona? 

 

Indicadors del projecte 

 

Per al seguiment d’aquest projecte, és important disposar d’informació sobre la realització 

de les activitats i el seu resultat. Aquesta informació es pot avaluar amb una sèrie 

d’indicadors, 

 

Nombre de persones participants a l'activitat (nois) 

Nombre de persones participants a l'activitat (noies) 

Nombre de monitors/es de l'activitat (en un curs escolar) 

Nombre d’alumnes participants en el taller que promocionen de curs 

% del territori atès que té densitat de població inferior a 50 hab/km2 respecte 

al total de territori atès per aquest servei. 

Nombre total d’alumnat participant en el taller respecte al total de matriculats 

en els nivells educatius als quals s’adreça el taller (en un curs escolar) 

Nombre d’hores totals impartides (en un grup d’activitat i en un curs escolar) 
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D6. Projectes de mentoria d'alumnes de secundària. 

 

Síntesi 

 

Aquests projectes s’adrecen a centres amb un percentatge d’alumnat d’origen immigrat 

superior a la mitjana i consisteixen en l’acompanyament d’alumnes de secundària per part 

de mentors universitaris, a partir d’un mínim de 10 alumnes per centre, en el marc d’un 

acord de col·laboració entre aquests centres educatius d’alta complexitat i universitats, 

entitats vinculades o entitats que treballin amb estudiants universitaris. Aquestes activitats 

perseguiran l’establiment d’un vincle personal entre els mentors i els seus mentorats, en 

el marc d’una programació anual que contempli activitats durant un mínim de 6 mesos i 

una freqüència superior a la mensual. Les activitats han d’incloure, entre d’altres, el reforç 

escolar i la descoberta de l’entorn del centre i de l’entorn universitari.  

 

Els projectes de la línia D6 han de tenir caràcter biennal. 

 

Marc estratègic 

 

Els projectes de la línia D1 s’emmarquen dins el Pla de Ciutadania i de les Migracions 

2017-2020 (en fase d’aprovació pel Govern): 

 

- Eix estratègic: 2. Polítiques per a la igualtat en la diversitat 

- Programa: 2.2.5. Mentoria social en secundària post-obligatòria als centres 

educatius d’alta complexitat 

 

Descripció del projecte 

 

Les actuacions d’aquest programa desenvolupen la metodologia de la mentoria social, és 

a dir, l’acompanyament personal de joves per part d’altres joves més grans que actuen 

com a referent per al creixement personal i acadèmic dels estudiants de secundària. 

Encara són molts els joves que pensen que, per la seva condició de fill/filla de la 

immigració, creuen que els serà molt difícil assolir un lloc que ells pensen que està 

reservat per a la població autòctona. És el treball de la millora de les seves expectatives 

el nucli d’aquest projecte.  

 

La mentoria social té per objectiu acompanyar el jovent d’origen immigrant en tot allò que 

l’ajudi en el seu procés d’integració a través del coneixement de l’entorn, el suport 

escolar, l’establiment de xarxes relacionals entre família-escola-entorn, i la participació en 

activitats culturals i de lleure. En aquest complex procés, les fases estan ben definides: 

cal fer una selecció acurada del mentor i formar-lo, adquirir el compromís de mantenir 

l’acompanyament al llarg del projecte, i entendre que la relació mentor-mentorat té una 

durada determinada i que no cal allargar més enllà de la durada de l’activitat. Els 

voluntaris que actuen com a mentors provenen d’entitats socials o de les universitats 

catalanes, a través d’un treball previ de col·laboració fet a través de l’Associació Catalana 

d’Universitats Públiques.  
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Els alumnes acompanyats provenen de centres els quals es vinculen per proximitat 

geogràfica a una universitat concreta. Una actuació específica consistirà en la realització 

d’activitats (pràctiques, xerrades, visites) en les instal·lacions de les universitats per part 

de l’alumnat del programa, de manera que facilitem el coneixement dels estudis 

universitaris per part d’aquests alumnes i millorem la seva motivació per a fer el pas cap 

als estudis superiors. Els beneficis són per ambdues parts, el mentorat i el mentor, per 

l’enriquiment mutu que suposa establir ponts entre la persona que necessita 

l’acompanyament i la persona que actua com a referent.  

 

Existeix la possibilitat que les universitats vinculin la feina que fan els seus mentors a 

programes d’aprenentatge i servei o a altre tipus d’activitats relacionades amb el 

compromís social en què estiguin participant. 

 

Finalment, pel que fa a la cobertura temporal de l’activitat, el còmput del mínim de 6 

mesos es pot fer biennal, és a dir, una cobertura mínima de 12 mesos en els 2 anys. 

Atenent a què la publicació de la publicació de la convocatòria de subvencions apareix a 

finals de març i la resolució provisional dels ajuts es produirà a finals del curs escolar 

2016-2017, aquest requisit es podrà minorar globalment en un 15%, restant limitat a tenir 

10 mesos coberts en dos anys. 

 

Criteris per a l’exclusió del projecte 

 

Abans de tancar la planificació del projecte de mentoria, tingues en compte una sèrie de 

criteris que ens farien excloure el teu projecte. Si contestes negativament alguna de les 

següents preguntes, el teu projecte restarà exclòs: 

 SÍ/NO 

L'actuació es planteja per un grup de 10 o més alumnes?  

Hi ha coordinació entre l’entitat i els centres educatius?  

Hi ha programació anual de l’activitat?  

L’entitat sol·licitant és una universitat, una entitat que en depengui per a la 

realització de l’activitat o una entitat que treballi amb alumnat universitari? 

 

La freqüència de les activitats presencials és superior a mensual?  

Les activitats presencials es desenvolupen durant 10 mesos o més en els dos 

anys? 

 

S'utilitza un llenguatge no-discriminatori o coherent amb els valors de la 

interculturalitat en documents i materials? 

 

Els valors sobre els quals es basa la realització del projecte o la prestació del 

servei estan alineats amb els principis d’igualtat i respecte a la diversitat? 

 

Es porta un registre d’assistència a les activitats de mentoria?  

 

Criteris de valoració 

 

Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una 

rúbrica de valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que 

seran revisats en la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no). Si vols 
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orientar la teva proposta per a obtenir la puntuació més alta possible, aquí tens els ítems 

que es valoraran en els projectes de la línia D6: 

 

Viabilitat tècnica (fins a 25 punts) 

 

L'entitat té 2 o més anys d'experiència en programes de mentoria social? 

L’entitat sol·licitant acredita una trajectòria de treball en projectes socials en l’àmbit 

de la ciutadania i de les migracions? 

L’entitat té prevista l’avaluació anual del programa? 

L’entitat sol·licitant acredita bona capacitat de gestió de projectes? 

L'entitat incorpora el treball de personal voluntari, seguint els criteris de la Llei de 

Voluntariat? 

L’entitat té una estructura tècnica i administrativa suficient per a donar cobertura a la 

realització de l’actuació? 

 

Viabilitat econòmica (fins a 10 punts) 

 

El pressupost s’adequa a les accions proposades? 

La quantitat sol·licitada a la convocatòria representa menys del 70% del pressupost 

de l’actuació? 

L’entitat finança amb recursos propis un 10% o més del pressupost de l’actuació? 

El pressupost de l’actuació representa menys del 50% del pressupost total de 

l’entitat sol·licitant? 

 

Impacte del projecte (fins a 15 punts) 

 

Perspectiva de gènere (fins a 5 punts) 

 

El quadre de mentors/mentorats té més d’un 40% de presència dels dos gèneres? 

La realització d’aquest projecte preveu una oferta i una metodologia d’intervenció no 

discriminatòria en relació al gènere del mentor/mentorat? 

L’entitat té més d’un 40% de presència de dones en el seu òrgan directiu? 

 

Clàusules socials (fins a 5 punts) 

 

Actuen monitors d’origen immigrant? 

 

Criteris específics (fins a 40 punts) 

 

Els participants han de portar un diari de les seves activitats? 

Es realitza una activitat festiva o cultural de tancament de curs? 

Els participants representen més del 20% de l’alumnat dels seus nivells? 

L’activitat de taller es fa més de 2 dies a la setmana? 

L'activitat s'ofereix durant 7 o més mesos l'any? 

L’activitat s’ofereix, en total, a 40 alumnes o més? 
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Hi ha formació adequada adreçada als universitaris per a donar-los eines 

per a fer un bon acompanyament personal? 

Es programen activitats de descoberta de l’entorn universitari? 

Hi ha una bona previsió del procés de coordinació dels voluntaris 

universitaris, en relació a la seva universitat? 

La periodicitat de la coordinació entre el referent de la universitat i el dels 

centres és, com a mínim, bimensual? 

L’entitat té prevista l’avaluació anual del programa? 

El centre de secundària té més d’un 50% d’alumnat d’origen immigrant? 

Més del 80% dels alumnes participants són d’origen immigrant? 

 

Indicadors del projecte 

 

Per al seguiment d’aquest projecte, és important disposar d’informació sobre la realització 

de les activitats i el seu resultat. Aquesta informació es pot avaluar amb una sèrie 

d’indicadors que ens serviran per a fer el seguiment del projecte i, també, per a relacionar 

la valoració en punts amb la valoració econòmica, tenint en compte el dimensionament 

del projecte i la seva implantació territorial. 

 

Nombre de persones participants a l'activitat (nois) 

Nombre de persones participants a l'activitat (noies) 

Nombre de mentors/es participants en l'activitat 

Nombre d’alumnes de secundària que continuen estudis el curs vinent 

Nombre d’hores dedicades a l’acompanyament  (per un curs escolar, 

per a cada parella mentor-alumne de secundària) 
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D7. Projectes de xarxes ciutadanes d'acollida a persones immigrades. 

 

Síntesi 

 

Aquests projectes consisteixen en una intervenció social coordinada a través d’una xarxa 

de 4 o més entitats que treballen en un àmbit territorial de dimensió mitjana (barris o 

districtes de grans ciutats, ciutats mitjanes o petites o, en el cas de zones de baixa 

densitat de població, comarques) a favor de l’acollida i la integració social de les persones 

d’origen immigrat des d’una perspectiva intercultural. Les entitats que formen la xarxa 

estableixen de manera conjunta les línies estratègiques de treball, impulsaran activitats i 

projectes diversos des d’un mínim de 4 àmbits a escollir entre els següents: educatiu, 

esportiu, salut comunitària, participació veïnal, seguretat, cultura popular, reconeixement 

de la diversitat cultural, igualtat de gènere, voluntariat lingüístic i lluita contra l’exclusió 

social. Les activitats tindran una programació prèvia anual, amb mecanismes de 

coordinació i d’avaluació posterior. La gestió administrativa i econòmica d’aquestes 

activitats i la relació amb l’administració, en el que respecta a aquestes qüestions, es farà 

de manera unificada, a través d’alguna de les entitats de la xarxa o a través d’una entitat 

que doni cobertura administrativa a la xarxa. 

 

Els projectes de la línia D7 han de tenir caràcter biennal. 

 

Marc estratègic 

 

Els projectes de la línia D7 s’emmarquen dins el Pla de Ciutadania i de les Migracions 

2017-2020 (en fase d’aprovació pel Govern): 

 

- Eix estratègic: 4.Gestió integral de les polítiques de ciutadania i migracions. 

- Programa:  4.3.2. Xarxes ciutadanes d’acollida.  

 

El que pretenem amb aquest programa és afavorir l’acollida i la integració social de les 

persones d’origen immigrant des d’una perspectiva intercultural. a través de xarxes 

ciutadanes d’acollida. Parlem, per tant, d’entre d’altres finalitats, l’acollida dels nous veïns 

i veïnes, la convivència i la integració als barris, els espais de participació i cooperació 

entre veïns, el coneixement de la cultura catalana i de les pròpies dels altres veïns, i, 

l’accés de tothom a les activitats de cultura, lleure, esportives i socials..  

 

 

Descripció del projecte 

 

La línia D7 subvencionarà projectes que consisteixen en una intervenció social 

coordinada a través d’una xarxa de 4 o més entitats que treballen en un àmbit territorial 

de dimensió mitjana (barris o districtes de grans ciutats, ciutats mitjanes o petites o, en el 

cas de zones de baixa densitat de població, comarques) a favor de l’acollida i la 

integració social de les persones d’origen immigrant des d’una perspectiva intercultural.  
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Les entitats que formen part la xarxa estableixen de manera conjunta les línies 

estratègiques de treball, impulsaran activitats i projectes diversos des d’un mínim de 4 

àmbits a escollir entre els següents: educatiu, esportiu, salut comunitària, participació 

veïnal, seguretat, cultura popular, reconeixement de la diversitat cultural, igualtat de 

gènere, voluntariat lingüístic i lluita contra l’exclusió social.  

 

Les activitats tindran una programació prèvia anual, amb mecanismes de coordinació i 

d’avaluació posterior. La gestió administrativa i econòmica d’aquestes activitats i la relació 

amb l’administració, en el que respecta a aquestes qüestions, es farà de manera 

unificada, a través d’alguna de les entitats de la xarxa o a través d’una entitat que doni 

cobertura administrativa a la xarxa. 

 

Aquestes activitats que es realitzin en el marxa de la xarxa hauran de buscar tenir la 

participació àmplia de veïns i veïnes del territori, sense prescindir de l’aportació del 

coneixement expert. S’impulsarà la realització de les activitats en l’espai i equipaments 

públics, o en les seus de les entitats participants, entenent que sigui amb caràcter obert 

per a tota la ciutadania.  

 

Criteris per a l’exclusió del projecte 

 

Abans de tancar la planificació del projecte de xarxes ciutadanes d’acollida a persones 

immigrades tingues en compte una sèrie de criteris que ens farien excloure el teu 

projecte. Si contestes negativament alguna de les següents preguntes, el teu projecte 

restarà exclòs: 

 SÍ/NO 

La xarxa està formada per 4 o més entitats en el territori?  

La xarxa planteja intervencions en 4 o més àmbits?  

La xarxa preveu un mecanisme suficient de coordinació entre entitats?  

La xarxa ha acordat amb l’ens local del seu àmbit territorial el seu projecte?  

Totes les entitats de la xarxa inclouen, com a mínim, una actuació pròpia en la 

programació anual? 

 

La xarxa presenta una programació anual de les activitats?  

Els valors sobre els quals es basa la realització del projecte o la prestació del 

servei estan alineats amb els principis d’igualtat i respecte a la diversitat del 

pacte Nacional per a la Immigració? 

 

S’utilitza un llenguatge no-discriminatori o coherent amb els valors de la 

interculturalitat en documents i materials? 

 

 

 

Criteris de valoració 

 

Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una 

rúbrica de valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que 

seran revisats en la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no). Si vols 

orientar la teva proposta per a obtenir la puntuació més alta possible, aquí tens els ítems 

que es valoraran en els projectes de la línia D7: 
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Viabilitat tècnica (fins a 25 punts) 

 

Més del 50% de les entitats de la xarxa tenen 3 anys o més d’experiència en la 

intervenció social en el camp de l’acollida i integració de persones immigrades?  

Més del 50% de les entitats sol·licitants acrediten una trajectòria de treball en 

projectes socials en l’àmbit de la ciutadania i de les migracions? 

Més del 50 % de les entitats sol·licitants acrediten bona capacitat de gestió de 

projectes? 

Les entitats de la xarxa tenen una estructura  tècnica i administrativa suficient per a 

donar cobertura a la realització de l’actuació? 

Les entitats incorporen el treball de personal voluntari, seguint els criteris de la Llei 

de Voluntariat? 

Hi ha més d’un 80% de voluntariat entre les persones que dissenyen, implementen i 

avaluen les activitats? 

Es porta registre d’assistència en activitats de petit format? 

 

Viabilitat econòmica (fins a 10 punts) 

 

El pressupost s’adequa a les accions proposades? 

La quantitat sol·licitada a la convocatòria representa menys del 70 % del 

pressupost de l’actuació? 

Les entitats financen amb recursos propis un 10 % o més del pressupost de 

l’actuació? 

El pressupost de l’actuació representa menys del 50 % del pressupost total de les 

entitats sol·licitants? 

 

Impacte del projecte (fins a 15 punts) 

 

Perspectiva de gènere (fins a 5 punts) 

 

El quadre de professionals que dinamitzen l’actuació té més d’un 40% de 

presència dels dos gèneres? 

La realització d’aquesta activitat preveu una oferta i una metodologia 

d’intervenció no discriminatòria en relació al gènere dels usuaris i promou la 

participació de les dones? 

L’entitat sol·licitant ha elaborat i implantat un pla d’igualtat de gènere? 

 

Clàusules socials (fins a 5 punts) 

 

Hi ha un percentatge de persones estrangeres en el disseny, implementació i 

avaluació de les activitats corresponent al percentatge de població estrangera 

existent en el territori? 

Les activitats programades cobreixen 11 o més mesos de l’any? 

La xarxa està formada per 8 o més entitats diferents del seu territori? 

La xarxa planteja intervencions en 8 o més àmbits diferents? 
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La xarxa preveu mecanismes específics per a promoure la participació en les 

activitats de persones de diferents orígens culturals? 

La xarxa ha fet declaracions formals en favor de la convivència i contra el racisme o 

la xenofòbia? 

 

Criteris específics (fins a 40 punts) 

 

Les persones que condueixen les activitats tenen la qualificació professional adient 

per a fer-ho? 

Es preveu un mecanisme d’avaluació global dels projectes i actuacions de la xarxa?  

Hi ha comissió de seguiment i avaluació dels projectes i actuacions? 

La periodicitat  dels mecanismes de coordinació és mensual o superior? 

Més del 80% de les activitats es desenvolupen en espais o equipaments públics? 

En les activitats de la xarxa s’inclou la difusió del servei de primera acollida per als 

seus usuaris potencials? 

Les activitats programades cobreixen de manera específica totes les franges 

d’edat? 

La xarxa fomenta i defensa la vida associativa i la participació  ciutadana a tots els 

nivells? 

 

Indicadors del projecte 

 

Per al seguiment d’aquest projecte, és important disposar d’informació sobre la realització 

de les activitats i el seu resultat. Aquesta informació es pot avaluar amb una sèrie 

d’indicadors que ens serviran per a fer el seguiment del projecte i, també, per a relacionar 

la valoració en punts amb la valoració econòmica, tenint en compte el dimensionament 

del projecte i la seva implantació territorial. 

 

Nombre de persones participants al conjunt d’activitats (homes) 

Nombre de persones participants al conjunt d'activitats (dones) 

Nombre de professionals i/o voluntaris que condueixen la realització del 

conjunt d’activitats 

Nombre de persones d’origen estranger participants a les activitats 

programades 

Nombre de persones d’origen estranger que s’associen a entitats de la xarxa 

% de població estrangera en el territori d’actuació de la xarxa 

% del territori atès amb densitat de població inferior a 50 hab/km2 respecte al 

total de territori atès per aquest servei 

Nombre d’activitats programades anualment dins l’actuació 

Nombre de persones que participen en el disseny i avaluació de les activitats 

programades per la xarxa 
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D8. Serveis d'orientació i inserció laboral per a persones immigrades. 

 

Síntesi 

 

Aquests serveis atenen les necessitats d’orientació i inserció laboral per a persones 

d’origen immigrat que per aquesta condició es troben situació de desavantatge en el 

mercat de treball i, de manera especial, a aquelles persones que es troben en situació 

d’irregularitat, però que podrien assolir la regularitat si reben una oferta de treball, o 

persones que tenint actualment una situació administrativa regular, la poden perdre pel 

fet de no estar inserits al mercat de treball o estar-ho de manera precària. Aquests 

serveis han de preveure mecanismes d’avaluació inicial del perfil competencial de 

l’usuari, l’orientació personalitzada, assessorament jurídic en matèria d’estrangeria, el 

disseny d’un itinerari formatiu i la derivació cap als recursos formatius necessaris, el 

seguiment del procés formatiu i la inserció laboral posterior, a través d’un bon 

coneixement del mercat laboral i l’establiment de vincles de col·laboració amb els agents 

d’aquest mercat. El servei ha d’estar disponible durant un mínim de 9 mesos l’any. 

Els projectes de la línia D8 han de tenir caràcter biennal. 

 

 

Marc estratègic 

 

Els projectes de la línia D8 s’emmarquen dins el Pla de Ciutadania i de les Migracions 

2017-2020 (en fase d’aprovació pel Govern): 

 

- Eix estratègic: 2. Polítiques per a la igualtat en la diversitat 

- Programa: 2.1 Igualtat d’oportunitats en el treball per a les persones immigrades 

 

Les actuacions d’aquest programa atenen les necessitats especials d’inserció laboral de 

col·lectius vulnerables de persones immigrades, especialment persones en procés de 

reagrupament familiar, en situació d’irregularitat sobrevinguda, persones en risc 

d’exclusió social severa (immigrants que treballen en el comerç irregular en la via pública, 

víctimes del tràfic de persones, etc.) i persones sol·licitants de protecció internacional.  

 

 

Descripció del projecte 

 

Aquest servei ofereix de manera integrada orientació i inserció laboral adreçat a persones 

d’origen immigrant, amb especial atenció a les persones en situació d’irregularitat o en 

risc de caure en irregularitat sobrevinguda, persones en risc d’exclusió social severa 

(immigrants que treballen en el comerç irregular en la via pública, víctimes del tràfic de 

persones, etc.), persones sol·licitants de protecció internacional, i a aquells 

col·lectius d'origen immigrat amb manca de formació i/o experiència professional, que no 

disposen de les eines necessàries per a obrir-se pas en l'àmbit laboral així com amb 

manca d'oportunitats. El servei inclou els mecanismes d’avaluació inicial del perfil 

competencial de l’usuari i d’orientació personalitzada, assessoria jurídica en matèria 

d’estrangeria, el disseny d’un itinerari formatiu i la derivació cap als recursos formatius 
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necessaris, el seguiment del procés formatiu i la inserció laboral posterior, a través d’un 

bon coneixement del mercat laboral i l’establiment de vincles de col·laboració amb els 

agents d’aquest mercat. Finalment, el servei també fa un seguiment de la qualitat i 

temporalitat de l’ocupació aconseguida a través del servei. Els recursos de formació, ja 

siguin generals (SOC, sistema educatiu) o específics, poden formar part o no de la 

cartera de serveis de l’entitat, però no s’inclouen en l’avaluació d’aquesta actuació. 

 

Criteris per a l’exclusió del projecte 

 

Abans de tancar la planificació del projecte, tingues en compte una sèrie de criteris que 

ens farien excloure el teu projecte. Si contestes negativament alguna de les següents 

preguntes, el teu projecte restarà exclòs: 

 

 SÍ/NO 

S'han establert contactes amb empreses col·laboradores per a la inserció 

posterior dels usuaris? 

 

El servei inclou una acollida inicial per part del professional amb contacte directe 

amb l’usuari? 

 

El servei inclou un treball de diagnòstic inicial (competències i aptituds de l'usuari, 

definició del perfil professional, etc.)? 

 

El servei inclou un acompanyament jurídic orientat al procés que permeti als 
usuaris guanyar, o no perdre, la situació de regularitat administrativa? 

 

La selecció d’usuaris prioritza aquelles persones en situació irregular que 
compleixen els requisits per a regularitzar-se, tret de l’oferta de feina? 

 

El servei inclou la definició d’itinerari formatiu personalitzat?  

El servei inclou mecanismes d’inserció a mercat laboral?  

Es preveu un registre d’usuaris del servei?  

El servei ofereix un programa estructurat i complet (avaluació inicial, orientació, 

derivació cap a la formació, inserció i seguiment)? 

 

El servei s’ofereix 9 mesos o més l’any?  

S'utilitza un llenguatge no-discriminatori o incoherent amb els valors de la 

interculturalitat en documents i materials? 

 

Els valors sobre els quals es basa la realització del projecte o la prestació del 

servei són els d’igualtat i respecte a la diversitat del Pacte Nacional per a la 

Immigració? 

 

 

 

Criteris de valoració 

 

Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una 

rúbrica de valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que 

seran revisats en la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no). Si vols 

orientar la teva proposta per a obtenir la puntuació més alta possible, aquí tens els ítems 

que es valoraran en els projectes de la línia D8: 
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Viabilitat tècnica (fins a 25 punts) 

 

L’entitat 5 o més anys d’experiència en la prestació de serveis d’orientació i 

inserció laboral? 

L’entitat sol·licitant acredita una trajectòria de treball en projectes socials en 

l’àmbit de la ciutadania i de les migracions? 

L’entitat sol·licitant acredita bona capacitat de gestió de projectes? 

L’entitat sol·licitant té una estructura tècnica i administrativa suficient per a donar 

cobertura a la realització de l’actuació? 

L’entitat compta amb recursos propis de formació específica d’acord amb les 

necessitats de l’usuari? 

S’estableixen mecanismes de col·laboració amb empreses per a la inserció 

laboral? 

 

Viabilitat econòmica (fins a 10 punts) 

 

El pressupost s’adequa a les accions proposades? 

La quantitat sol·licitada a la convocatòria representa menys del 70% del 

pressupost de l’actuació? 

L’entitat finança amb recursos propis un 10% o més del pressupost de l’actuació? 

El pressupost de l’actuació representa menys del 50% del pressupost total de 

l’entitat sol·licitant? 

 

Impacte del projecte (fins a 15 punts) 

 

Perspectiva de gènere (fins a 5 punts) 

 

La realització d’aquesta activitat preveu una oferta i una metodologia 

d’intervenció no discriminatòria en relació al gènere dels usuaris i promou la 

participació de les dones? 

L’equip de professionals té més d’un 40% de presència dels dos gèneres? 

L’entitat ha elaborat i implantat un pla d’igualtat de gènere? 

 

Clàusules socials (fins a 5 punts) 

 

Hi ha un percentatge de persones estrangeres en el disseny, implementació i 

avaluació de les activitats corresponent al percentatge de població estrangera 

existent en el territori? 

La xarxa preveu mecanismes específics per a promoure la participació en les 

activitats de persones de diferents orígens culturals? 

La xarxa ha fet declaracions formals en favor de la convivència i contra el 

racisme o la xenofòbia? 

El servei planifica 50 o més itineraris individualitzats d’inserció laboral? 

El servei s’ofereix durant tot l’any? 

Està previst un seguiment post-inserció en un període de 6 mesos o més? 
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Criteris específics (fins a 40 punts) 

 

L’entitat té prevista l’avaluació del servei?  

Els servei treballa en xarxa amb alguna entitat especialitzada en matèria 

d’estrangeria, de manera que es pugui establir relació amb usuaris potencials a 

partir d’aquest tipus d’assessorament? 

L’entitat compta amb personal especialitzat en matèria d’estrangeria? 

Es fa una avaluació inicial de la situació de l’usuari, de les seves possibilitats de 

regularització, de la seva vulnerabilitat social (si escau) i de les possibilitats 

d’inserció laboral i es deriva els usuaris cap al Servei de Primera Acollida, si 

escau? 

El seguiment es fa a través de tutories i de l’elaboració d’itineraris d’inserció 

laboral personalitzats? 

El servei incorpora estratègies diversificades com , per exemple, orientació per a 

l'autoocupació i el treball en règim d'autònom, club de feina per als usuaris o 

mecanismes d’intermediació d’ofertes laborals? 

Hi ha una bona programació de les activitats de l'itinerari formatiu per a la 

inserció laboral? 

Es prioritza la participació com a usuaris de persones estrangeres o d’origen 

immigrat? 

 

Indicadors del projecte 

 

Per al seguiment d’aquest projecte, és important disposar d’informació sobre la realització 

de les activitats i el seu resultat. Aquesta informació es pot avaluar amb una sèrie 

d’indicadors que ens serviran per a fer el seguiment del projecte i, també, per a relacionar 

la valoració en punts amb la valoració econòmica, tenint en compte el dimensionament 

del projecte i la seva implantació territorial. 

 

Nombre de persones ateses pel servei (homes) 

Nombre de persones ateses pel servei (dones) 

Nombre de persones que s'han inserit laboralment (homes) 

Nombre de persones que s'han inserit laboralment (dones) 

Nombre d’usuaris atesos en situació d’irregularitat 

Percentatge de dones ateses en el servei. 

% del territori atès amb densitat de població inferior a 50 hab/km2 respecte al 

total de territori atès per aquest servei 

Nombre de persones que desenvolupen el servei 

Nombre d’empreses col·laboradores disponibles per a l’entitat o el servei 

Nombre de persones derivades a algun tipus de recurs formatiu 
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D9. Serveis d'acollida residencial per a persones immigrades. 

 

Síntesi 

 

Aquests serveis ofereixen recursos habitacionals per a persones immigrades en situació 

d’extrema vulnerabilitat, amb greus dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques i 

per accedir a habitatges del mercat normalitzat. Aquests serveis han d’oferir un mínim de 

8 places i tenir instal·lacions adequades, disponibles un mínim d’11 mesos l’any. Tot i que 

els usuaris poden ser de diverses tipologies, cal garantir que més de la meitat de les 

places es dediquin majoritàriament a persones estrangeres en situació de pobresa i 

exclusió social severa. El servei ha de disposar d’un equip professional interdisciplinari i 

ha de tenir un projecte d’intervenció que abordi de manera global les necessitats dels 

usuaris, amb l’objectiu d’acompanyar-los en el seu procés d’integració social. 

Els projectes de la línia D9 han de tenir caràcter biennal. 

 

Marc Estratègic 

 

Les activitats de la línia D9 s’emmarquen dins el Pla de Ciutadania i de les Migracions 

2017-2020 (en fase d’aprovació pel Govern): 

- Eix estratègic: 2. Polítiques per a la igualtat en la diversitat 

- Programa: 2.3.1. Lluita contra l’exclusió social severa  en col·lectius vulnerables 

 

- Eix estratègic: 3. Acollida de les persones refugiades que arriben a Catalunya 

- Programa: 3.3.2. Acollir més: banc de recursos per a l’acollida de persones 

refugiades 

 

Les actuacions d’aquest programa atenen les necessitats especials d’habitatge temporal i 

d’emergència per a persones immigrades en situació de risc d’exclusió social, des d’una 

visió que treballi per al seu apoderament i per a facilitar un accés normalitzat a l’habitatge, 

en igualtat de condicions a la resta de la població. Aquesta visió inclou, d’una banda, la 

disponibilitat de recursos habitacionals dignes per a aquestes persones i, d’una altra 

banda, el desplegament de programes d’intervenció social al voltant de l’ús d’aquest 

recurs. 

 

Descripció del projecte 

 

La línia D9 subvencionarà activitats que proposin les entitats adreçades a l’acollida 

residencial de persones immigrades, retornades, sol·licitants de protecció internacional, 

refugiades i apàtrides en dos àmbits:  

 

a) Gestió de dispositius d’acollida d’urgència o temporals 

b) Suport a les persones allotjades en els dispositius 
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A. Gestió de dispositius d’acollida d’urgència o temporals. 

 

De manera orientativa, aquestes activitats poden tenir com a objectius: 

  

 Oferir mediació per a la formalització de la contractació del lloguer d’un habitatge 

 Assegurar  la cobertura de les necessitats bàsiques  d’alimentació i higiene 

 Oferir mediació en la resolució de conflictes en l’entorn: familiars, unitat de 

convivència comunitats de veïns, companyies de subministrament i entorn 

comunitari 

 Mantenir el funcionament i l’organització òptimes del dispositiu d’acollida 

 Organitzar activitats formatives i de difusió i de xarxa amb relació a aquests 

projectes 

 

 

B. Suport a les persones allotjades en els dispositius  

 

De manera orientativa, aquestes activitats poden tenir com a objectius: 

 

 Elaborar plans individuals de desenvolupament de les persones acollides 

 Desenvolupar competències de comunicació 

 Preparar l’accés al mon del treball 

 Donar suport en els àmbits de la salut, l’educació  i l’accés al treball 

 Adquirir coneixement del territori i la cultura de Catalunya 

 Establir connexió i creació de xarxa comunitària 

 Participació activa de les persones destinatàries 

 Apoderar les persones acollides 

 

 

Criteris per a l’exclusió de la proposta 

 

Abans de tancar la planificació de les activitats dins la línia D9  cal tenir  en compte una 

sèrie de criteris que ens farien excloure la teva proposta. Si contestes negativament 

alguna de les següents preguntes, la teva proposta restarà exclosa: 

 SÍ/NO 

En cas que el projecte sigui per dispositius d’urgència, disposeu d’establiments 

temporals propis o aliens per fer la derivació? 

 

El dispositiu està inscrit o en procés d’inscripció en el registre de serveis socials 

de la Generalitat de Catalunya i en els corresponents registres municipals? 

 

El dispositiu ofereix 8 o més places?  

Les instal·lacions complementàries als llits disponibles són adequades i suficients 

(cuina, menjador, serveis sanitaris)? 

 

El projecte inclou la intervenció global en les necessitats bàsiques dels usuaris 

del servei (habitatge, hàbits, formació, salut, assessorament)? 

 

El projecte preveu la intervenció d’un equip humà pluridisciplinari?  

Els recursos habitacionals estan disponibles 11 mesos o més durant l’any?  
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El 90% o més de les places estan dedicades a usuaris corresponents al perfil 

definit en la línia D9? 

 

S'utilitza un llenguatge no-discriminatori i coherent amb els valors de la 

interculturalitat en documents i materials? 

 

Els valors sobre els quals es basa la realització del projecte o la prestació del 

servei estan alineats amb els principis d’igualtat i respecte a la diversitat del 

Pacte Nacional per a la Immigració? 

 

Els usuaris del servei són, de manera prioritària, persones estrangeres o d’origen 

immigrat?  

 

 

Criteris de valoració 

 

Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una 

rúbrica de valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que 

seran revisats en la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no). Si vols 

orientar la teva proposta per a obtenir la puntuació més alta possible, aquí tens els ítems 

que es valoraran en els proposta de la línia D9: 

 

Viabilitat tècnica (fins a 25 punts) 

 

L’entitat té 5 o més anys d’experiència en l’àmbit on ubica el seu projecte? 

L’entitat sol·licitant acredita una trajectòria de treball en projectes socials en l’àmbit 

de la ciutadania i de les migracions? 

L’entitat té una estructura tècnica i administrativa suficient per a donar cobertura a la 

realització de l’actuació? 

L’entitat sol·licitant acredita bona capacitat de gestió de projectes? 

L'entitat incorpora el treball de personal voluntari, seguint els criteris de la Llei de 

Voluntariat? 

S’ha previst  desenvolupar treball en xarxa amb altres organitzacions siguin 

públiques o privades? 

 

Viabilitat econòmica (fins a 10 punts) 

 

El pressupost s’adequa a les accions proposades? 

La quantitat sol·licitada a la convocatòria representa menys del 70% del pressupost 

de l’actuació? 

L’entitat finança amb recursos propis un 10% o més del pressupost de l’actuació? 

El pressupost de l’actuació representa menys del 50% del pressupost total de 

l’entitat sol·licitant? 

 

Impacte del projecte (fins a 15 punts) 

Es pot garantir l’allotjament temporal per a un mínim de 4 anys?  

El recurs ofereix 20 o més places? 

El recurs ofereix places en 3 o més ubicacions diferents? 

El recurs està disponible tot l’any de manera ininterrompuda? 
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Perspectiva de gènere (fins a 5 punts) 

 

L’equip de professionals té més d’un 40% de presència dels dos gèneres? 

La realització d’aquesta activitat preveu una oferta i una metodologia d’intervenció no 

discriminatòria en relació al gènere dels usuaris i promou la participació de les dones? 

L’entitat té més d’un 40% de dones en el seu òrgan directiu? 

 

Clàusules socials (fins a 5 punts) 

 

Actuen professionals o voluntaris d’origen immigrant? 

Hi ha més d’un 50% de places destinades a dones immigrades soles o amb fills? 

 

Criteris específics (fins a 40 punts) 

 

L’entitat té prevista l’avaluació intermèdia i una avaluació  anual del programa? 

El projecte s’enfoca orientat al foment de l’autonomia de les persones? 

Les persones que condueixen les activitats tenen la qualificació professional adient per 

a fer-ho? 

Es preveu la participació de les persones destinatàries (coneixement del projecte i el 

recull d’aportacions que donin resposta a les seves necessitats  així com la 

incorporació de la seva visió)? 

Les persones usuàries venen derivades dels serveis socials? 

Es fa una avaluació inicial de l’usuari i se’l deriva cap al Servei de Primera Acollida, si 

escau? 

El projecte inclou el desenvolupament d’activitats per a millorar la convivència grupal? 

El projecte inclou el disseny d’un programa formatiu i d’inserció laboral individualitzat 

per als usuaris? 

El projecte inclou la participació dels usuaris en el manteniment de les instal·lacions i 

en les dinàmiques quotidianes (neteja, cuina, etc...) de l’equipament? 

 

Indicadors d’activitat 

 

Per al seguiment d’aquesta activitat, és important disposar d’informació sobre la seva 

realització i el seu resultat. Aquesta informació es pot avaluar amb una sèrie d’indicadors 

que ens serviran per a fer el seguiment i, també, per a relacionar la valoració en punts 

amb la valoració econòmica, tenint en compte el dimensionament de l’activitat i la seva 

implantació territorial. 

 

Nombre de persones ateses pel servei (homes) 

Nombre de persones ateses pel servei (dones) 

Nombre de persones usuàries que accedeixen a un habitatge normalitzat 

Nombre total de places del recurs 

Nombre de professionals que hi intervenen en el servei 
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D10. Serveis d'informació i assessorament especialitzat en migracions i ciutadania. 

 

Síntesi 

 

Aquests serveis ofereixen informació i assessorament a persones estrangeres, sobre 

temes relacionats amb la mobilitat internacional i la ciutadania: estrangeria, immigració, 

protecció internacional, retorn i emigració. Es poden oferir en espais municipals o en 

locals destinats a tal efecte, amb una periodicitat mínima setmanal, tret d’aquells territoris 

amb baixa densitat de població, en els quals la periodicitat mínima serà quinzenal, 

preferentment en horari de tarda i cobrint un mínim de 52 dies l’any, o 26 en el cas de 

territoris amb baixa densitat de població. Aquests serveis es poden prestar a través de 

punts d’informació singulars o a través de xarxes que cobreixin àmbits territorials 

extensos. El personal que presta aquest servei haurà de tenir fluïdesa en algunes de les 

llengües majoritàries entre la població immigrada destinatària del servei, per tal de 

garantir la qualitat del servei, així com acreditar una formació adequada, preferentment, 

en l’àmbit del dret o les relacions laborals. 

 

Els projectes de la línia D10 han de tenir caràcter biennal. 

 

Marc estratègic 

 

Els projectes de la línia D10 s’emmarquen dins el Pla de Ciutadania i de les Migracions 

2017-2020 (en fase d’aprovació pel Govern): 

 

- Eix estratègic: 4. Gestió integral de les polítiques de ciutadania i migracions. 

- Programa: 4.2.3. Informació i assessoria especialitzada per a persones 

immigrades. 

 

L’objectiu d’aquest programa és donar informació veraç, adequada i adaptada a les seves 

necessitats a les persones immigrades que necessiten assessorament legal sobre la seva 

situació administrativa o sobre els serveis públics que tenen disponibles.  

 

 

Descripció del projecte 

 

La línia D10 subvencionarà activitats d’informació i suport en la tramitació de la 

documentació a persones immigrades en diferents situacions administratives i  representa 

un clar benefici tant per a les persones afectades com per al conjunt de la societat. 

Aquesta informació i assessorament s’ha de realitzar preferentment  través de persones 

titulats amb dret o en relacions laborals, amb fluïdesa en alguna de les llengües 

majoritàries de la població immigrada a Catalunya.  El fet que el marc legal de referència i 

les diferents tramitacions sovint estan subjectes a consultes complexes es requereix 

disposar de professionals capacitats per garantir una  informació adequada  sobre 

l’entorn social, l’entorn  laboral i de mobilitat internacional . 
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Aquesta activitat s’ha de desenvolupar en oficines adequades per atendre al públic . 

Només de manera excepcional, i només en el cas que sigui impossible la utilització 

d’oficines específiques, es podria donar la informació i assessorament  en les 

instal·lacions  facilitades pels ens locals o d’alguna entitat social i  estar disponible com a 

mínim un cop a la setmana durat tot l’any. 

 

Més enllà de l’assessorament individual sobre matèries relacionades amb la legislació 

d’estrangeria o de la mobilitat internacional de treballadors i de retorn, aquest servei 

també pot realitzar sessions formatives i informatives de temes d'interès per a les 

persones estrangeres vinculats a l'acollida, la mobilitat internacional i el retorn.  

 

La realització de sessions informatives adreçades a les persones estrangeres sobre els 

drets i deures laborals, i sobre marc jurídic d'estrangeria -especialment en allò vinculat al 

manteniment de la situació de regularitat- afavoreix una correcta integració social i laboral 

i ajuda a combatre les situacions de discriminació i explotació laboral.  

 

Criteris per a l’exclusió del projecte 

 

Abans de tancar la planificació d’aquest projecte, tingues en compte una sèrie de criteris 

que ens farien excloure el teu projecte. Si contestes negativament alguna de les següents 

preguntes, el teu projecte restarà exclòs: 

 

Criteris de valoració 

 

Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una 

rúbrica de valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que 

seran revisats en la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no). Si vols 

orientar la teva proposta per a obtenir la puntuació més alta possible, aquí tens els ítems 

que es valoraran en els projectes de la línia D10: 

 SÍ/NO 

Entre el personal d’atenció al públic, n’hi que tingui fluïdesa en alguna de les 

llengües majoritàries entre la població immigrada destinatària? 
 

El personal té experiència suficient en l’àmbit migratori?  

El servei compleix els requisits legals de disponibilitat lingüística?  

L’activitat s’ofereix 52 dies o més l’any, o 26 o més en poblacions 

corresponents a comarques amb una densitat de població inferior als 50 

hab/km2? 

 

La periodicitat del servei és superior o igual a setmanal o, en el cas de 

comarques amb densitat de població inferior a 50 hab/km2, superior o igual a 

quinzenal? 

 

S'utilitza un llenguatge no-discriminatori i coherent amb els valors de la 

interculturalitat en documents i materials? 
 

Els valors sobre els quals es basa la realització del projecte o la prestació del 

servei estan alineats amb els principis d’igualtat i respecte a la diversitat del 

Pacte Nacional per a la Immigració? 

 

Es porta un registre de les persones ateses pel servei?  
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Viabilitat tècnica (fins a 25 punts) 

 

L’entitat té 5 o més anys d’experiència en serveis d’informació i assessorament? 

L’entitat sol·licitant acredita una trajectòria de treball en projectes socials en l’àmbit 

de la ciutadania i de les migracions? 

L’entitat sol·licitant acredita bona capacitat de gestió de projectes?  

L’entitat té una estructura tècnica i administrativa suficient per a donar cobertura a la 

realització de l’actuació? 

Hi ha mecanismes de coordinació amb l’ens local? 

L'entitat incorpora el treball de personal voluntari, seguint els criteris de la Llei de 

Voluntariat? 

 

Viabilitat econòmica (fins a 10 punts) 

 

El pressupost s’adequa a les accions proposades? 

La quantitat sol·licitada a la convocatòria representa menys del 85% del pressupost 

de l’actuació? 

L’entitat finança amb recursos propis un 10% o més del pressupost de l’actuació? 

El pressupost de l’actuació representa menys del 50% del pressupost total de 

l’entitat sol·licitant? 

 

Impacte del projecte (fins a 15 punts) 

 

Perspectiva de gènere (fins a 5 punts) 

 

El professionals que presten el servei tenen més del 40% de presència dels 

dos gèneres? 

La realització d’aquesta activitat preveu una oferta i una metodologia 

d’intervenció no discriminatòria en relació al gènere dels usuaris i promou la 

participació de les dones? 

L’entitat ha elaborat i implantat un pla d’igualtat de gènere? 

 

Clàusules socials (fins a 5 punts) 

 

Més del 90% dels usuaris atesos són persones estrangeres? 

El servei té professionals d’origen immigrant? 

 

Criteris específics (fins a 40 punts)  

 

El servei incorpora la modalitat d’atenció telefònica? 

El servei es presta més de 3 dies a la setmana? 

El servei es presta a traves d’oficines amb presència en 5 o més vegueries? 

El servei es presta a través d’una xarxa amb més de 10 punts o oficines 

d’informació? 
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Es fa una avaluació inicial de la situació de l’usuari i se’l deriva cap al Servei de 

Primera Acollida, si escau? 

El servei fa un seguiment de la regularització de la situació administrativa de les 

persones usuàries? 

El servei disposa d’una borsa de treball, de mecanismes d’inserció laboral o es 
treballa en xarxa amb entitats que incorporen aquests serveis? 
Els professionals compten amb un pla de formació continuada? 

Més del 50% dels professionals del servei són titulats en dret o en relacions 
laborals? 

Els professionals parlen dos o més de les llengües majoritàries entre la població 
immigrada destinatària del servei?  

L’entitat prestadora ha previst mecanismes de difusió i publicitat del servei? 
Existeix una programació suficient i detallada del servei? 

 

 

Indicadors del projecte 

 

Per al seguiment d’aquest projecte, és important disposar d’informació sobre la realització 

de les activitats i el seu resultat. Aquesta informació es pot avaluar amb una sèrie 

d’indicadors que ens serviran per a fer el seguiment del projecte i, també, per a relacionar 

la valoració en punts amb la valoració econòmica, tenint en compte el dimensionament 

del projecte i la seva implantació territorial. 

 

Nombre de persones ateses pel servei (homes) 

Nombre de persones ateses pel servei (dones) 

Nombre d’usuaris atesos en situació d’irregularitat que 

aconsegueixen regularitzar la seva situació administrativa 

Nombre d’usuaris atesos al servei que han sigut derivats cap al S1A 

Nombre d’usuaris atesos per tipologia de consulta 

% de població estrangera en el territori d’actuació del servei 

d'informació 

Nombre total de professionals que atenen el servei 

Nombre de comarques diferents en les quals es presta el servei 

Nombre total de consultes ateses (en un any) 
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D11. Projectes d'alfabetització en català i de promoció del voluntariat lingüístic en 

llengua catalana 

 

Síntesi 

 

Els projectes subvencionats per aquesta línia corresponen a dues tipologies: 

 

a) d’una banda, cursos d’alfabetització en català per a persones d’origen 

immigrat majors de 16 anys, que no tinguin competència oral ni escrita en 

llengua catalana suficient per accedir al nivell inicial del Consorci per la 

Normalització Lingüística (CNL); 

 

b) d’altra banda, projectes de voluntariat basat en el treball de parelles 

lingüístiques entre catalanoparlants i persones d’origen estranger majors de 16 

anys que hagin assolit un nivell bàsic oral en llengua catalana i que necessiten 

consolidar-ne l’ús. 

 

Pels cursos d’alfabetització en català caldrà, a més del personal professional necessari 

per impartir la docència, el suport de voluntariat a l’aula. S’ha de garantir una durada 

mínima de 120 hores anuals (abastant un mínim de 6 mesos de l’any natural).  Els grups 

tindran un màxim de 20 alumnes. 

 

Per als programes de voluntariat de parelles lingüístiques, l’entitat garantirà la vinculació 

de les persones voluntàries participants amb la pròpia entitat, i cedirà els locals de l’entitat 

i els materials de suport necessaris per dur-los a terme.  A més, vetllarà per la formació 

del voluntariat com a part del projecte, així com per la publicitat de la iniciativa.  

 

Els projectes de la línia D11 han de tenir caràcter biennal. 

 

 

Marc estratègic 

 

Els projectes de la línia D11 s’emmarquen dins el Pla de Ciutadania i de les Migracions 

2017-2020 (en fase d’aprovació pel Govern): 

 

- Eix estratègic: 2. Polítiques per a la igualtat en la diversitat 

- Programa: 2.4.2. Alfabetització i promoció de l'ús de la llengua catalana 

 

El procés de primera acollida és de molt difícil realització en el cas que les persones que 

acaben d’arribar siguin analfabetes en les seves llengües d’origen o tinguin greus 

dificultats de comprensió del nostre alfabet.  En aquests casos, cal fer un procés previ 

d’alfabetització.  Les accions d’eradicació de l’analfabetisme són un camp d’acció social 

en el qual pot intervenir el voluntariat al costat de les i dels professionals que imparteixen 

la formació. 
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Busquem un nou model de curs d’alfabetització en el què, al costat de la tasca 

d’ensenyament de la o del professional, trobem un lloc per a la pràctica de la conversa i 

de la lectura.  A més a més, necessitem incrementar la durada d’aquests cursos, per 

assolir de manera satisfactòria una primera competència en lectoescriptura.  Un cop 

assolit aquest objectiu, cal treballar per tal que mantinguin i millorin la seva competència a 

través de la pràctica de la conversa a través del voluntariat de les parelles lingüístiques. 

 

Descripció del projecte 

 

La línia D11 de la convocatòria subvenciona projectes en dues tipologies diferenciades, 

però complementàries: activitats d’alfabetització i programes de voluntariat en 

alfabetització mitjançant parelles lingüístiques. 

 

(a) Alfabetització 

 

Amb aquestes actuacions, busquem incentivar l’alfabetització en català, destinada a 

persones d’origen estranger que no tinguin competències de lectoescriptura bàsiques per 

accedir a les classes de llengua catalana del CNL.  Aquests són cursos d’adquisició de 

les habilitats de lectoescriptura bàsiques en català per, si escau, continuar la formació en 

qualsevol nivell del sistema educatiu o de l’aprenentatge del català amb el CNL i no  són, 

doncs, en cap cas classes de llengua catalana. 

 

El personal professional, contractat per l’entitat, que realitzi aquestes formacions haurà de 

tenir una titulació mínima de graduat universitari (o equiparable en crèdits, d’acord als 

criteris i indicacions de l’espai europeu d’ensenyament superior), amb una formació 

bàsica en pedagogia (inclosa en la pròpia formació universitària, o equivalent a la 

necessària per impartir docència a secundària).  Quant a la capacitació lingüística, caldrà 

que acrediti un nivell mínim equivalent al C1 del marc europeu comú de referència per a 

les llengües.  Caldrà valorar positivament disposar de formació específica en docència de 

les llengües, la formació específica en alfabetització d’adults o l’experiència prèvia en 

aquest tipus d’accions formatives. 

 

D’altra banda, la incorporació de voluntariat és un valor afegit dins les accions formatives 

d’alfabetització, atès que estem definint un nou model de curs d’alfabetització en el què, 

al costat de la tasca d’ensenyament de la o del professional trobem un lloc per a la 

pràctica de la conversa i de la lectura.  El personal voluntari que hi participi ha de tenir 

vinculació amb l’entitat en què es realitzin els cursos i, en les formacions, cal que 

desenvolupi tasques de suport, però diferenciades de la docència pròpiament dita.  El 

voluntariat ha d’acreditar una formació mínima de nivell post-obligatori preuniversitari i, si 

és possible, formació en l’àmbit del voluntariat lingüístic o experiència en aquest tipus de 

tasques.  La formació bàsica per exercir de voluntària o voluntari i la formació específica 

per fer de voluntari en cursos d’alfabetització és quelcom pel què l’entitat organitzadora 

dels cursos ha de tenir especial cura i oferir-la sempre (sigui pròpia de l’entitat o de forma 

coordinada amb altres activitats formatives de voluntariat existents al territori). La 

col·laboració de voluntariat d’origen estranger serà un valor afegit al projecte.  L’entitat ha 
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de complir tot allò previst per a les activitats de voluntariat en la Llei 25/2015, del 30 de 

juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme. 

 

Pedagògicament parlant, es pot emprar el material d’alfabetització que l’entitat consideri 

oportú.  Es valorarà positivament que es tracti d’un material pensat directament per fer 

alfabetització en català, com ara el Lletres per a Tothom. 

 

La temporització del curs es deixa a criteri de l’equip docent de cada acció, tenint present, 

però, que els cursos han de ser de com a mínim 120 hores anuals, de les quals si més no 

90 han de correspondre a hores lectives (la resta poden ser suport de voluntariat o 

accions formatives complementàries), i s’han d’impartir en un període temporal que a 

basti un mínim de 6 mesos dins d’un mateix any natural.  Es valorarà positivament la 

realització dels cursos d’alfabetització coordinadament amb les escoles de la zona, fent-

los coincidir amb l’horari lectiu escolar o, si és possible, realitzant-los en el propi centre 

escolar. 

 

El grup/classe no pot superar, en cap cas, un alumnat de més de 20 persones.  La ràtio 

de voluntariat dependrà de la disponibilitat de cada entitat, però es valorarà positivament 

la presència de com a mínim una persona voluntària per cada 8 alumnes. 

 

Finalment, cal recordar que aquesta és una línia de convocatòria bianual, per la qual cosa 

cal que el projecte presenti tot l’abast del programa (això és: al llarg de la dues anualitats 

de la subvenció). 

 

(b) Voluntariat de parelles lingüístiques 

 

De forma complementària als processos d’alfabetització, s’inclou dins d’aquesta línia de 

subvenció projectes de voluntariat basat en el treball de parelles lingüístiques entre 

catalanoparlants i persones d’origen estranger majors de 16 anys, que hagin assolit un 

nivell bàsic de la llengua però que necessiten consolidar-ne l’ús. 

 

El personal voluntari que hi participi ha de tenir vinculació amb l’entitat en què es realitzin 

els cursos, ha d’acreditar una formació mínima de nivell post-obligatori preuniversitari i, si 

és possible, formació en l’àmbit del voluntariat lingüístic o experiència en aquest tipus de 

tasques.  La formació bàsica per exercir de voluntària o voluntari i la formació específica 

per fer de voluntari lingüístic és quelcom pel què l’entitat organitzadora del voluntariat ha 

de tenir especial cura i oferir-la sempre (sigui pròpia de l’entitat o de forma coordinada 

amb altres activitats formatives de voluntariat existents al territori).  El voluntariat es 

programa i se’n revisa el funcionament mitjançant trobades de coordinació amb el 

personal de l’entitat responsable del projecte.  La col·laboració de voluntariat d’origen 

estranger serà un valor afegit al projecte.  L’entitat ha de complir tot allò previst per a les 

activitats de voluntariat en la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de 

l'associacionisme. 

 

Per als programes de voluntariat de parelles lingüístiques, l’entitat cedirà els locals de 

l’entitat i facilitarà els materials de suport necessaris per dur-los a terme.  A més, vetllarà 
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per la captació i formació de personal voluntari específicament destinat a aquestes 

accions, així com per la publicitat de la iniciativa al territori. 

 

Criteris per a l’exclusió del projecte  

 

Abans de tancar la planificació d’un curs d’alfabetització o d’una acció de voluntariat amb 

parelles lingüístiques, tingues en compte una sèrie de criteris que poden excloure el 

projecte de la convocatòria. Si contestes negativament a alguna de les preguntes 

següents, el teu projecte en restarà exclòs: 

 SÍ/NO 

S'utilitza un llenguatge no-discriminatori i coherent amb els valors de la 

interculturalitat en documents i materials? 

 

Els valors sobre els quals es basa la realització del projecte o la prestació del 

servei estan alineats amb els principis d’igualtat i respecte a la diversitat del 

Pacte Nacional per a la Immigració? 

 

El projecte presentat contempla les accions amb una programació biennal?  

El programa correspon a un curs d’alfabetització o a voluntariat de parelles 

lingüístiques? 

 

Si l’activitat és d’alfabetització, disposa de programació didàctica?  

Si l’activitat és d’alfabetització, l’alumnat previst en el grup de formació és 

inferior a 20 persones? 

 

Si l’activitat és d’alfabetització, la durada del curs és igual o superior a les 120 

hores lectives anuals (incloent-hi els descansos)? 

 

El programa de formació del voluntariat (sigui per activitats d’alfabetització 

com per a parelles lingüístiques) inclou la formació inicial de la persona 

voluntària, inclou l’especificitat del voluntariat d’alfabetització d’adults i 

contempla la valoració de l’experiència prèvia de les i dels voluntaris? 

 

Si l’activitat és de parelles lingüístiques, el voluntariat disposa de programació 

de trobades de coordinació al llarg del projecte? 

 

Es porta un registre d’assistència a les sessions dels cursos d’alfabetització?  

 

Criteris de valoració 

 

Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una 

rúbrica de valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que 

seran revisats en la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no). Si vols 

orientar la teva proposta per a obtenir la puntuació més alta possible, aquí tens els ítems 

que es valoraran en els projectes de la línia D11 

 

Viabilitat tècnica (fins a 25 punts) 

 

L’entitat té 4 o més anys d’experiència en activitats d’alfabetització? 

L’entitat acredita una trajectòria de treball en projectes en l’àmbit de la igualtat, la 

ciutadania i les migracions? 
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L’entitat té una estructura tècnica i administrativa suficient per donar cobertura a la 

realització de l’actuació? 

Qui fa la docència compta amb formació específica en alfabetització d’adults? 

Qui fa la docència té coneixements mínims acreditables de la llengua majoritària 

d’origen de les persones a alfabetitzar? 

Les sessions no duren més de 2,5 hores seguides (incloent-hi el descans)? 

L'entitat incorpora el treball de personal voluntari, seguint els criteris de la Llei de 

Voluntariat? 

 

Viabilitat econòmica (fins a 10 punts) 

 

El pressupost s’adequa a les accions proposades? 

La quantitat sol·licitada a la convocatòria representa menys del 85% del pressupost 

de l’actuació? 

L’entitat finança amb recursos propis un 15% o més del pressupost de l’actuació? 

El pressupost de l’actuació representa menys del 50% del pressupost total de 

l’entitat sol·licitant? 

 

Impacte del projecte (fins a 15 punts) 

 

Perspectiva de gènere (fins a 5 punts) 

 

Entre el personal voluntari hi ha més d’un 40% de persones dels diferents 

sexes? 

La realització d’aquesta activitat preveu una oferta i una metodologia 

d’intervenció no discriminatòria en relació al gènere dels usuaris i promou la 

participació de les dones? 

L’entitat té més d’un 40% de presència de dones en el seu òrgan directiu? 

 

Clàusules socials (fins a 5 punts) 

 

La persona que fa la docència és d’origen estranger? 

El voluntariat és d’origen estranger (com a mínim en un 33%)? 

 

Criteris específics (fins a 40 punts) 

 

L’entitat té prevista l’avaluació anual del programa? 

El grup/classe està format per menys de 10 persones? 

La temporització coincideix amb el curs escolar/té en compte els ritmes del 

calendari escolar? 

Les i els exalumnes del programa s’integren com a voluntàries i voluntaris de 

l’entitat (sigui per a alfabetització o sigui per a d’altres programes de l’entitat)? 

S’ofereixen més de 150 hores anuals en els cursos d’alfabetització? 

S’ofereixen més de 180 hores anuals en els cursos d’alfabetització? 
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S’han previst mecanismes d’intercanvi d’informació directa entre l’alumnat 

dels cursos i l’entitat organitzadora? 

S’han previst mecanismes de reassignació de parelles lingüístiques si se’n 

valora la necessitat o hi ha una petició específica de la persona usuària? 

L’activitat es desenvolupa en un centre docent? 

El voluntariat està format en acompanyament de processos d’alfabetització 

d’adults? 

S’atén a la diversitat d’aprenentatge dins l’aula? 

L’activitat forma part d’una programació de més d’un nivell/curs 

d’alfabetització d’adults en català, amb continuïtat entre els nivells?  

En acabar tots els nivells del programa formatiu, l’avaluació final es realitza 

mitjançant una prova d’accés als cursos de llengua catalana del CNL? 

Per cada 8 alumnes, hi ha com a mínim una persona voluntària a l’aula?  

S’inclouen activitats de coneixement del medi local en la programació 

didàctica de l’activitat (foment de l’ús social de la llengua) desenvolupades 

pel voluntariat? 

L’entitat es coordina amb una institució escolar local per oferir la formació i 

l’activitat s’ofereix, en conseqüència, en un centre docent, prioritzant la 

participació dels pares i de les mares d’aquest centre docent? 

L’activitat es desenvolupa en un horari simultani a l’escolar? 

Es realitza una avaluació inicial sobre les capacitats de lectoescriptura en 

català de les persones sol·licitants de la formació? 

 

Indicadors del projecte  

 

Per al seguiment dels projectes d’aquesta línia de subvencions, és important disposar 

d’informació sobre la realització de les activitats i el resultat. Aquesta informació es pot 

avaluar amb una sèrie d’indicadors que ens serviran per fer el seguiment del projecte i, 

també, per relacionar la valoració en punts amb la valoració econòmica, tenint en compte 

el dimensionament del projecte i la seva implantació territorial.  

 

Número de persones participants en cursos d'alfabetització (homes) 

Número de persones participants en cursos d'alfabetització (dones) 

Número de parelles lingüístiques constituïdes dins el programa 

Número de sol·licituds rebudes per participar com a alumnat en cursos 
d’alfabetització 
Proporció de persones voluntàries estables (= estan presents en més del 
60% de les sessions del curs) sobre el total de persones voluntàries que hi 
han col·laborat. 

Proporció d’hores addicionals de formació per sobre de les 120h anuals 

(Si l’activitat forma part d’un programa de més d’un nivell) Proporció 

d’alumnes que segueixen formació d’alfabetització en català en un nivell 

superior al realitzat 

(Si l’activitat és el darrer nivell del programa) Proporció d’alumnes que 

superen la prova d’accés als cursos del CNL 

D’entre l’alumnat del curs, proporció de progenitors amb filles i fills en edat 
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escolar del centre on es realitza l’activitat i que assisteixen a la formació 

Número de nacionalitats d’origen diferents de l’alumnat 

Número de sol·licituds rebudes per participar com voluntariat de parelles 

lingüístiques 

Proporció de persones voluntàries (voluntariat parelles lingüístiques) 

d’origen estranger sobre el total de parelles constituïdes 

Estabilitat de les parelles lingüístiques al llarg del programa (= parelles que 

es troben en més de la meitat del total de trobades programades) 
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CRITERIS PER A LA INCORPORACIÓ DE TREBALL VOLUNTARI A LES ENTITATS 

SOL·LICITANTS 

 

La Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme, estableix 

una sèrie de criteris que cal seguir a l’hora d’incorporar el treball dels voluntaris en les 

entitats. Els més destacats són: 

 

 Formalització del compromís dels voluntaris (article 7) 

 

Aquest compromís s’ha de formalitzar per escrit, a través d’un full de compromís, 

que ha de contenir, com a mínim, el caràcter voluntari i altruista de la relació, les 

funcions i tasques acordades, el compromís de rescabalament de les despeses 

assumides pel voluntari, la formació fixada com a necessària per l’entitat i 

l’existència d’una assegurança per al voluntari. Aquest document no serà 

obligatori en el cas que els voluntaris siguin socis de l’entitat. 

 

L’Administració de la Generalitat facilitarà un model per a aquest document. 

 

 Drets dels voluntaris (article 8) 

 

Entre d’altres, els voluntaris tenen dret a rebre formació relativa a l’activitat, a 

disposar d’una acreditació que els identifiqui com a voluntaris, a estar coberts per 

una assegurança i a rescabalar-se de les despeses que els pugui ocasionar 

l’activitat. 

 

 Deures dels voluntaris (article 9) 

 

Entre d’altres, els voluntaris tenen el deure de respectar les normes de 

funcionament intern de l’entitat, observar les mesures de seguretat i salut 

establertes i rebutjar tota contraprestació econòmica o material que els ofereixin 

els destinataris o terceres persones per llur activitat. Igualment, han de mantenir la 

confidencialitat de les informacions rebudes i conegudes en l’acompliment de llur 

activitat. 

 

 Drets de les entitats (article 10) 

 

Entre d’altres, les entitats tenen dret a escollir lliurement els seus voluntaris, a 

demanar-los respecte pels valors i la missió de l’entitat, a reclamar que es formin i, 

si escau, a desvincular-los del programa si incompleixen de manera manifesta el 

full de compromís. 

 

 Deures de les entitats (article 11) 

 

Entre d’altres, les entitats tenen el deure de disposar d’un pla de voluntariat o 

participació, d’un pla de formació per als seus voluntaris, de tenir una persona que 

coordini la tasca dels voluntaris, a disposar d’una assegurança que cobreixi els 
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riscos de l’activitat i a participar activament en els protocols i mecanismes que 

s’estableixin per a combatre els maltractaments, així com posar-los en 

coneixement de les autoritats en casa que se’n detectin indicis en les persones 

ateses. 

 

L’adaptació de les entitats al que preveu la llei té un termini regulat en la disposició 

transitòria primera. En el cas de les entitats que tenien més de 100 voluntaris a 30 de 

juliol de 2015, han d’estar plenament adaptades en un any i, les que en tenien 100 o 

menys, han de fer-ho en dos anys, és a dir, abans del 30 de juliol de 2017. 
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