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B A S E S  D E  L A  I I  C O N V O C A T Ò R I A  2 0 2 0  
D ’ E D U C A C I Ó  P E R  A  L A  C I U T A D A N I A  G L O B A L   

I  D E  D E S E N V O L U P A M E N T  L O C A L  

 

 1.   OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA  

El Fons Menorquí de Cooperació obre una convocatòria pública per a la realització de 

projectes d’Educació per a la Ciutadania Global i projectes de Desenvolupament  Local. 

 

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible va ser aprovada per l’Assemblea 

General de les Nacions Unides el 25 de setembre de 2015, amb l’objectiu d’estimular 

l’acció en cinc esferes d’importància crítica: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau 

i el partenariat. 

 

El Pla Estratègic del Fons Menorquí s’ajusta a aquestes esferes i es va dissenyar de 

manera coherent amb l’Agenda 2030 i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 

(ODS). A més, inclou l’Educació per a la Ciutadania Global entre les seves línies d’acció 

amb l’objectiu de contribuir a la construcció d'una ciutadania menorquina crítica, 

compromesa, personalment i col·lectiva, amb la transformació de la realitat local i global 

cada vegada més interdependents i amb el desenvolupament humà sostenible, inclusiu i 

equitatiu a partir del compromís i la solidaritat. 

 

Què entenem per Educació per a la Ciutadania Global (ECG)? 

 

L’ECG és un procés socioeducatiu que promou una ciutadania crítica, responsable, 

compromesa i activa, personalment i col·lectiva, amb la transformació de la realitat global i 

local per construir un món més just, més equitatiu i més respectuós amb la diversitat i amb 

el medi ambient, en el qual totes les persones puguem desenvolupar-nos lliurement i 

satisfactòriament.  

  

Què entenem per Desenvolupament Sostenible Local? 

Són les iniciatives que tracten de millorar el benestar social incidint en l’entorn i cercant 

l’equilibri entre l’eficiència econòmica, l’equilibri social i el desenvolupament territorial, a 

través de la participació i el compromís del conjunt de la societat (administracions, 

ciutadania, empreses...).  

Els projectes o les activitats de Desenvolupament Local han de treballar per dur a l’àmbit  

local els reptes globals de desenvolupament sostenible que ens marquen l’Agenda 2030 i 

els ODS i han de representar una veritable oportunitat d’aprenentatge i pràctica per a 

polítiques o accions més obertes i participatives, processos de reflexió i de debat que activin 

o enforteixin els mecanismes de governança local. 
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 2.   PROJECTES O ACTIVITATS FINANÇABLES  

 

2.1 Els projectes o les activitats han de tenir com a principal protagonista la societat 

menorquina. 

 

2.2 Els projectes que es presentin a aquesta convocatòria han d’incorporar un 

enfocament de gènere al projecte i la perspectiva de l’Agenda 2030. 

 

2.3 Els projectes de la convocatòria s’han de desenvolupar dins un context de 

democràcia i respecte dels drets humans. 

 

2.4 Només es poden finançar o cofinançar programes, projectes o activitats no iniciats. 

 

2.5 El Fons assumirà, com a màxim, fins al 80 per cent del cost del projecte. 

 

2.6 El Fons només finançarà propostes en les quals sigui el finançador principal. 

 

2.7 Els projectes o les activitats poden incloure una quantitat per a despeses de gestió, 

que en cap cas pot ser superior al 10 % de la quantitat sol·licitada al Fons Menorquí. 

S’entén per despeses de gestió les despeses administratives ocasionades per la 

planificació, execució i avaluació del projecte. 

 

2.8 Els projectes aprovats s’han de realitzar dins un període màxim de 12 mesos a partir 

de la concessió de l’ajuda. Es podrà demanar una pròrroga d’un màxim de 3 mesos 

en el cas que hi hagi algun motiu que impedeixi la realització del projecte aprovat en 

el termini de mesos establert des de la concessió de l’ajuda. 

 

2.9 L’entitat o persona a la qual el Fons Menorquí atorgui finançament per a un projecte 

o activitat haurà d’entregar un informe justificatiu (econòmic, narratiu i gràfic) en un 

termini màxim d’un mes des de la data de finalització del projecte. 

 

2.10 S’han de justificar les despeses amb factures (originals o compulsades) o, si escau, 

amb documents que acreditin la destinació i l’ús dels fons concedits. 

 

2.11 Les entitats a les quals se’ls concedeixi el finançament per a programes, projectes o 

activitats han de fer públic l’origen de la subvenció en tota la comunicació, difusió i 

publicitat que es faci del projecte. En qualsevol difusió del projecte, escrita o gràfica, 

s’ha d’incloure el logotip del Fons, que es pot descarregar del web del Fons 

(www.fonsmenorqui.org). 
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2.12 L’entitat o persona interessada ha de presentar un pla de comunicació de la proposta 

que presenti a aquesta convocatòria, en què ha d’indicar les accions de comunicació 

que es duran a terme des de l’aprovació fins a la finalització del projecte. 

 

El pla ha d’incloure un mínim de 3 accions comunicatives (si la proposta té una 

durada inferior a 6 mesos) o de 6 acciones comunicatives (si la proposta té una 

durada de més de mig any) a mitjans de comunicació o xarxes socials. 

 

2.13 Es valoraran els projectes que es presentin en agrupació o consorcis i aliances, no 

sols amb organitzacions de cooperació sinó amb altres organitzacions locals, 

associacions, escoles, instituts, etc. o bé en què hi hagi activitats acordades entre 

l’entitat sol·licitant i altres organitzacions, moviments socials, plataformes, 

associacions. etc. i les col·laboracions, els consorcis, aliances, etc. amb plataformes, 

moviments socials i agrupacions. 

 

2.14 En convocatòries posteriors, el Fons Menorquí tindrà en compte, positivament o 

negativament, el grau de compliment, per part del sol·licitant del finançament, de les 

instruccions i els requisits que figuren en les bases. 

 

2.15 Queden exclosos de participar en la convocatòria els partits polítics, les fundacions i 

les empreses privades amb ànim de lucre.  

 

2.16 S’exclouen de la present convocatòria els projectes que tenguin per objecte 

específic: 

 Actuacions que tenguin com a objectiu la captació de fons, finalitat de 

lucre. 

 Actuacions d’adopció i apadrinament d’infants. 

 Actuacions adreçades exclusivament a la promoció i difusió de la 

pròpia entitat. 

 Actuacions que discriminin els beneficiaris per motius religiosos, 

ideològics o polítics. 

 Donar beques individuals tant per a estudis com per a cursos de 

formació o d’assistència a actes diversos. 

 

2.17 Es donarà prioritat a les propostes que centrin el seu interès en les línies estratègiques 

del Fons Menorquí de Cooperació, que són:  

 

o El moviment de persones  (ODS10) 

o La sostenibilitat del planeta (ODS13) 

o L’equitat de gènere (ODS5) 
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PROJECTES D’EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL 

 

2.18 Es poden finançar projectes o activitats que s’incloguin dins les quatre dimensions 

de l’educació per a la ciutadania global: 

 

 Sensibilització. Consisteix a donar a conèixer aspectes de la realitat mundial amb 

la finalitat de promoure la reflexió crítica a través d’accions puntuals. 

 

 Formació. Són accions que busquen generar espais de reflexió i participació. 

Tenen una durada més llarga i un major nivell d’aprofundiment que les accions de 

sensibilització. 

 

 Implica tractar les causes i conseqüències de la temàtica escollida així com la 

generació de propostes de participació activa de la ciutadania per a la seva 

transformació. 

 

 Investigació i recerca (generació de coneixement). Analitza en profunditat 

qüestions relacionades amb la transformació de la realitat local i global per 

contribuir a la construcció de nous imaginaris i fonamentar propostes d'acció i 

intervenció. 

 

 Incidència. Són accions que busquen un impacte en l’opinió pública o sobre les 

decisions polítiques. Poden ser accions puntuals o processos de llarga durada. 

 

2.19 Les propostes d’Educació per a la Ciutadania han de fomentar el desenvolupament 

integral de la societat menorquina, entès com un procés que implica una resposta 

activa davant reptes, tant locals com mundials. Els projectes han de fomentar, 

facilitar i canalitzar la participació dels ciutadans i les ciutadanes de Menorca en els 

assumptes de la cooperació internacional i la solidaritat.  

 

2.20 Han d’augmentar la consciència pública sobre la interdependència global a través 

d’activitats i accions encabides dins com a mínim una de les 4 dimensions de l’EpD . 

 

 

PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

 

2.21 Es poden finançar projectes o activitats de Desenvolupament Local que cerquin la 

transformació de la realitat de Menorca a través de la consecució de les fites i els 

objectius de l’Agenda 2030 que tenguin una vinculació directa i significativa en el 

benestar de la població de l’illa. Poden incloure les accions següents: 
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• Projectes que treballin la interacció i la convivència en zones amb una diversitat 

cultural significativa per construir una societat més cohesionada i integradora, que 

sumen esforços per fomentar convivència i la cohesió social amb la implicació de 

l’Administració i la ciutadania. 

 

• Jornades i seminaris per afavorir el desenvolupament local, la innovació, la 

cohesió i inclusió social, la implementació dels plans de desenvolupament, la 

difusió de les bones pràctiques i la cooperació al territori. 

 

• Intercanvis de coneixements i d’experiències amb altres territoris, per tal de 

conèixer altres experiències, amb l’objectiu d’acumular coneixements i extreure 

lliçons que puguin repercutir de manera significativa al benestar de la població de 

Menorca. 

 

 3.   REQUISITS PER A LES PERSONES/ENTITATS SOL·LICITANTS  
 

Poden acollir-se a la present convocatòria les persones físiques o entitats sense afany de lucre 

que compleixin els requisits següents: 

 

3.1 Si es tracta d’entitats, estar legalment constituïdes i inscrites en el registre autonòmic 

de les Illes Balears, així com disposar de seu social o delegació a Menorca. I en el cas 

de persona física, ha de residir a Menorca. 

3.2 Les propostes presentades que impliquin la participació d’altres d’entitats, col·lectius o 

persones individuals han de presentar un document en què aquestes entitats, 

col·lectius o persones certifiquin que tenen coneixement de la proposta i estan 

interessats a participar-hi. 

 

3.3 En el cas d’entitats, els seus estatuts han de reflectir la condició de ser una entitat 

sense afany de lucre. (Tenir caràcter no lucratiu).  

 

3.4 Només es pot presentar una proposta per persona o entitat.  

 

3.5 L’entitat o persona sol·licitant ha de presentar una declaració sobre si s’han obtingut o 

sol·licitat altres subvencions públiques o privades per a la mateixa activitat, tot 

especificant la quantitat i la destinació d’aquests recursos. 

 

3.6 L’entitat o persona sol·licitant ha de responsabilitzar-se del correcte ús del finançament 

que se li atorgui, el qual no es podrà desviar a una altra finalitat sense l’aprovació 

prèvia i motivada del Fons.  
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3.7 Si l’activitat subvencionada implica contacte habitual amb persones menors d’edat, cal 

acreditar, mitjançant el corresponent certificat negatiu, que les persones adscrites no 

han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la 

identitat sexual.  

 

3.8 Les entitats han de garantir l’ús lliure del coneixement, el material, la metodologia, les 

bones pràctiques, etc. que es generin a través del projecte finançat pel Fons Menorquí 

de Cooperació. 

 

3.9 El Fons Menorquí establirà un sistema de contacte periòdic amb les persones 

responsables dels projectes amb l’objectiu d’acompanyar el seu desenvolupament i 

realitzar-ne el corresponent seguiment.  

 

3.10 Si es tracta d’una entitat, cal presentar una breu memòria anual sobre les activitats i 

els projectes realitzats. i en cas de persona física s’ha de presentar el CV.  

 

3.11 El fet de presentar-se a la convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases. La 

interpretació final dels requisits i les condicions d’aquestes bases és competència 

exclusiva del Fons Menorquí de Cooperació. 

 

 

4.    DOTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 

 

4.1 L’import d’aquesta convocatòria és de 22.000 €. La convocatòria compta amb 2 

modalitats: Modalitat A per a persones físiques i Modalitat B per a entitats. 

 

 Modalitat A: Les persones físiques poden sol·licitar fins a un màxim de 3.000 €. 

 Modalitat B: Les entitats socials poden sol·licitar fins a un màxim de 5.000 €  

En el cas que la proposta sigui presentada per una agrupació 

d’entitats/col·lectius, es pot sol·licitar fins a un màxim de 6.000 €. 

 

4.2 Només es poden finançar o cofinançar programes, projectes o activitats no iniciats. 

 

4.3 Els projectes o les activitats poden incloure una quantitat per a despeses de gestió, 

que en cap cas pot ser superior al 10 % de la quantitat sol·licitada al Fons Menorquí 

 

4.4 S’entén per despeses de gestió les despeses administratives ocasionades per la 

planificació, execució i avaluació del projecte 

 

4.5 El Fons només finançarà propostes en les quals sigui el finançador principal 

 

4.6 El Fons podrà assumir, com a màxim, fins al 80 per cent del cost del projecte 
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 5.    PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS  

5.1 Les propostes es poden presentar entre l’1 i el 31 d’octubre de 2020, per correu 

postal o personalment a les oficines del Fons Menorquí de Cooperació (c/ de la Pau, 

21, baixos, de Ferreries) i per correu electrònic a: 

desenvolupamentlocal@fonsmenorqui.org o ciutadaniaglobal@fonsmenorqui.org. 

5.2 Les propostes s’avaluaran d’acord amb les bases de la convocatòria. La valoració de 

les sol·licitud correspon a l’equip tècnic del Fons Menorquí de Cooperació, que 

emetrà un informe tècnic d’acord amb els criteris d’avaluació que inclouen les 

bases, en el qual ha d’expressar de forma individualitzada i motivada les puntuacions 

obtingudes per cada projecte. Aquesta valoració s’elevarà a la Junta de Govern. 

 

 La puntuació màxima de la valoració tècnica pot ser de 90 punts per a les persones 

físiques i 93 per a les entitats.  

 

  Per ser aprovades, les propostes presentades han d’obtenir una  puntuació mínima 

de 47 punts en l’apartat de projecte i de 7 en l’apartat de persona sol·licitant en cas 

de les persones físiques i 9 en el cas de les entitats (60 % de la puntuació màxima). 

 

  Si dos o més projectes obtenen la mateixa puntuació, es prioritzarà el que tengui una 

valoració més elevada en l’apartat de projecte. 

 

 

 5.     ABONAMENT DE LA SUBVENCIÓ  

5.1. La subvenció s’abonarà en dues parts: una primera bestreta del 80 % de l’import 

concedit pel Fons i una altra del 20 % restant. Per tal de poder fer el segon 

abonament, serà necessària la justificació econòmica i documental d’almanco un 

75 % de l’execució corresponent a la part entregada en la primera transferència. 

5.2. El primer pagament es farà efectiu un cop aprovat el projecte i en el moment en 

què l’entitat ho sol·liciti per correu electrònic o correu postal. I quan sigui 

necessari, a partir de la presentació del document d’acceptació i reformulació de 

les activitats i d’adequació del pressupost i cronograma  

 

 

 6.     INICI DEL PROJECTE  

 

A partir del moment en què es reben els diners, es disposa d’un temps màxim de dos 

mesos per començar el projecte, inici que s’ha de notificar al Fons. 

 

 

http://www.fonsmenorqui.org/
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 7.     DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR PER ACOLLIR-SE A AQUESTA 

CONVOCATÒRIA  (per separat) 

 

 Instància per la qual se sol·licita subvenció per al projecte (annex 1) 

 Document de formulació del projecte (annex 2) 

 Documentació de l’entitat sol·licitant 

 Còpia dels estatuts de l’entitat 

 Certificat en què consti l’existència d’una seu o delegació a Menorca 

 Certificat d’inscripció en el registre autonòmic corresponent 

 Declaració jurada en la qual s’especifiqui el nombre de persones associades 

que l’entitat té a Menorca 

 Targeta d’identificació fiscal 

 Estratègia o el compromís institucional de l’entitat envers la igualtat de gènere 

i els drets humans 

 Declaració sobre si s’han obtingut o demanat altres subvencions públiques o 

privades per a la mateixa activitat 

 Memòria d’activitats corresponents a l’any anterior 

 Certificat bancari de les dades del compte corrent en què se sol·licita  que es 

faci l’ingrés 

 Organigrama de l´ONG, entitat, centre educatiu 

 Documentació acreditativa que l’entitat es troba al corrent de les obligacions 

tributàries o de qualsevol altra naturalesa segons el que disposa la normativa 

vigent 

 Certificat d’estar exempt/a de delictes de naturalesa sexual (en el cas de 

propostes que impliquin treball amb menors) 

 Autorització segons model normalitzat per al compliment dels requeriments 

de la Llei de protecció de dades (annex 3) 

 Pla de comunicació del projecte (accions de comunicació de la proposta que 

es presenta a la convocatòria) 

 Document de compromís i acceptació de bases (annex 4) 
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 8.   CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE PROJECTES  
 

CRITERISD’AVALUACIÓ Puntuació 

1. CRITERIS DE VALORACIÓ DE L’ENTITAT/PERSONA SOL·LICITANT  

MODALITAT A: PER A PERSONES FÍSIQUES 12 

Experiència en projectes o activitats de caire social 9 

Tipus de projectes de caire social desenvolupats en els darrers 2 anys: 

 Projectes d’Educació per a la Ciutadania Global 

 Projectes de Desenvolupament Local 

 Altres projectes de caire social 

 

0-2 

0-2 

0-1 

Els projectes referits anteriorment han estat realitzats en xarxa amb altres 

persones o entitats. 

0-2 

Formació en projectes o temàtiques de caire social. 0-2 

Capacitat de gestió i compromís envers els drets humans i la igualtat de gènere 3 

La persona física compta amb suficients recursos financers, humans i materials 

per gestionar un projecte d’Educació per a la Ciutadania Global o de 

Desenvolupament Local. 

0-1 

La persona física presenta document de compromís envers els drets humans. 0-1 

La persona física presenta document de compromís envers la 

igualtat de gènere. 
0-1 

MODALITAT B: PER A ENTITATS 15 

Experiència en projectes o activitats de caire social 7 

Tipus de projectes de caire social desenvolupats en els darrers 2 anys: 

 Projectes d’Educació per a la Ciutadania Global 

 Projectes de Desenvolupament Local 

 Altres projectes de caire social 

 

0-2 

0-2 

0-1 

Els projectes referits anteriorment han estat realitzats en xarxa amb altres 

entitats. 

0-2 

Arrelament de l’entitat a Menorca 5 

Nombre d’activitats realitzades a Menorca el darrer any: 

 Menys de 5 

 5-10 

 Més de 10 (menys de 12) 

0-2 

 

Participació en xarxes locals 0-1 

Nombre de persones associades a Menorca: 

 Menys de 15 

 15-50 

 Més de 50  

0-2 

 

Capacitat de gestió i compromís envers els drets humans i la igualtat de gènere 3 

L’entitat compta amb suficients recursos financers, humans i materials per 

gestionar un projecte d’Educació per a la Ciutadania Global o de 

Desenvolupament Local. 

0-1 

L’entitat presenta document de compromís envers els drets humans. 0-1 

L’entitat presenta document de compromís envers la 

igualtat de gènere. 

 

 

0-1 
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2. CRITERIS DE VALORACIÓ DEL PROJECTE 78 

Alineació amb el Pla Estratègic del Fons Menorquí de Cooperació 15 

Alineació del projecte amb alguna de les línies estratègiques següents del Fons 

Menorquí: 

L1 MOVIMENT DE PERSONES 

L2 SOSTENIBILITAT DEL PLANETA I CANVI CLIMÀTIC  

L3 GÈNERE 

 

0-2 

0-2 

0-2 

El projecte compta amb la col·laboració o participació d’altres persones/entitats 

per al seu desenvolupament. 

0-1 

El projecte és un procés. 0-3 

El projecte treballa a escala personal, grupal i comunitari. 0-3 

El projecte mostra una clara alineació amb els ODS 0-2 

Educació per a la Ciutadania Global. El projecte treballa per la transformació de la 

realitat  
24 

Fomenta l’anàlisi crítica. 0-3 

Relació local-global. 0-3 

Treballa aspectes cognitius. 0-3 

Treballa aspectes emocionals. 0-3 

Treballa aspectes ètics. 0-3 

Recull els aprenentatges individuals o col·lectius i els posa a disposició de la 

ciutadania. 

0-3 

Promou la participació de la ciutadania en la generació de propostes de                   

millora o en l’abordatge del contingut del projecte. 

0-3 

Busca un impacte en la realitat. 0-3 

Projectes de Desenvolupament Local. El projecte té com a objectiu transformar la 

realitat local, a Menorca 

24 

Posa al centre les necessitats de la població de Menorca i la millora de la seva 

qualitat de vida.  

0-3 

Fomenta la participació social i comunitària a Menorca. 0-3 

Enforteix les capacitats locals i comunitàries per abordar la temàtica central del 

projecte a Menorca. Acció local amb diferents agents del territori per a tractar 

un tema global. 

0-3 

Atén les necessitats específiques de les dones a Menorca. 0-3 

Combat les situacions d’exclusió i discriminació per procedència o diferències 

culturals a Menorca. 

0-3 

Promou iniciatives de col·laboracions horitzontals i cooperació amb  agents del 

territori de Menorca. 

0-3 

Tracta de millorar el benestar social incidint en l’entorn. Fomenta el 

desenvolupament millorant la qualitat de vida de la població local. 

0-3 

Aprofita els recursos existents en el territori i la col·laboració entre diferents 

agents. 

0-3 

Antecedents i fonamentació del projecte 7 

Pertinença de l’acció. Cal argumentar la capacitat transformadora de les 

accions 

0-3 

Identificació clara de la situació sobre la qual es vol treballar. 0-2 

Justificació raonada del projecte (antecedents i estratègia elegida). 0-2 

Població destinatària 7 

Definició de la població destinatària. 0-2 

Claredat i estratègia en l’elecció de la població destinatària. 0-2 
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Participació de la població destinatària en les diferents fases del projecte 

(també inclou mesures de rendició de comptes amb participants del 

projecte). 

0-3 

Definició de l’acció, formulació tècnica 7 

Claredat en la definició dels objectius, activitats i resultats a assolir. 0-2 

Adequació dels objectius general i específic a la situació sobre la qual es vol 

treballar. 

0-2 

Pla d’activitats detallat i que inclogui tots els recursos que implica la seva 

execució. 

0-2 

Calendari d’execució adequat. 0-1 

Pressupost del projecte 8 

Pressupost complet, clar i correctament elaborat (detallat per partides i 

activitats i que detalli altres entitats finançadores). 

0-4 

Coherència de les partides pressupostàries amb els objectius i les activitats que 

proposa el projecte. 

0-4 

Viabilitat del projecte 6 

Viabilitat tècnica. 0-2 

Viabilitat econòmica. 0-2 

  Identifica possibles dificultats en l’execució de projecte. 0-1 

Preveu adaptacions a noves mesures de confinament o mesures de seguretat 

sanitària. 

0-1 

Seguiment i avaluació del projecte 4 

Definició i adequació dels mecanismes de seguiment (activitats, aprenentatges, 

impacte, processos). 

0-2 

Definició i adequació dels mecanismes d’avaluació (activitats, aprenentatges, 

impacte, processos). 

0-2 

TOTAL 90/93 

 

Puntuació màxima: 90 per a persones físiques i 93 per a entitats. La valoració del projecte té 

la mateixa puntuació. La diferència és en relació amb la valoració de l’entitat o la persona 

física. 
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