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SERVEIS PROFESSIONALS PER A LA REFORMULACIÓ I EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

DE XARXA DE CENTRES EDUCATIUS COOPERANTS DE MENORCA 

 

 

TERMES DE REFERÈNCIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 

PROFESSIONALS PER A L’ EXECUCIÓ I L’ACOMPANYAMENT DEL PROJECTE  

 

Context 

 

El Fons Menorquí de Cooperació (FMC) és una entitat sense ànim de lucre constituïda l’any 

1993. Està formada per les administracions públiques de Menorca i vuit ONGD, que 

conjuntament desenvolupen les polítiques de cooperació a l’illa, a través de l’impuls, 

finançament i realització d’accions i projectes.  

La seva raó de ser és la de contribuir al canvi glocal (des d’allò local a allò global) promovent 

projectes i accions que afavoreixin la construcció d’un món més just, solidari, equitatiu i 

sostenible. 

Els nostre treball s’articula a partir de dos tipus d’iniciatives: 

● Cooperació per al desenvolupament (CD), educació per a la ciutadania global (ECG) i 

desenvolupament local (DL) a través del finançament de projectes aliens i propis. 

● Sensibilització ciutadana per al foment de la solidaritat i la defensa dels drets humans. 

El FMC entén l’ECG com un dels eixos vertebradors per a la transformació social. Treballam 

per promoure una ciutadania crítica, responsable, compromesa i activa, personalment i 

col·lectivament, amb la transformació de la realitat global i local. 

Una de les iniciatives d’ECG engegades pel FMC l’any 2008 va ser la Xarxa de Centres 

Educatius Cooperants de Menorca (s’explica en detall a continuació). Transcorreguts més de 

deu anys d’implementació del projecte, es va elaborar una avaluació externa amb l’objectiu de 

poder analitzar objectivament la consecució del objectius i l’impacte aconseguit del projecte. 

La situació d’emergència sanitària a causa de la pandèmia, entre altres circumstàncies, ha fet 

que més que mai sigui necessari replantejar i reformular el projecte de la Xarxa perquè 

s’adeqüi a les noves realitats i necessitats de la població. 

 

Títol del projecte 

 

Xarxa de Centres Educatius Cooperants de Menorca 
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Descripció del projecte 

 

La Xarxa de Centres Educatius Cooperants és una iniciativa engegada el 2008 pel Fons 

Menorquí de Cooperació que aglutina els centres de l’illa compromesos amb el món. 
 

Actualment la formen 10 escoles d’infantil i primària de Menorca i 10 escoles de Nicaragua.  
 

El seu objectiu és fomentar les relacions entre els centres educatius de banda i banda de 

l’Atlàntic per afavorir la creació d’una consciència social crítica i compromesa amb el món que 

els envolta. 
 

Les activitats que es desenvolupen a Nicaragua són les següents: 
 

- Petites millores a les infraestructures i equipament dels centres educatius 

- Formació per a docents 

- Acompanyament a les escoles de la Xarxa de Nicaragua i coordinació de l’intercanvi 

amb les escoles de Menorca 

- Sensibilitzar cap a una major cobertura educativa 

 

A Menorca és realitzen les accions següents: 
 

- Acompanyament a les comissions de cooperació de les escoles de la Xarxa i 

coordinació de l’intercanvi amb les escoles de Nicaragua 

- Organització d’un curs formatiu obert a docents de l’illa amb el reconeixement del CEP 
- Formació als claustres de les escoles adherides 

- Beca de sis setmanes per col·laborar sobre el terreny amb les escoles de Nicaragua 

- Facilitació de recursos i activitats per treballar sobre el tema anual (biblioteca viatgera, 

recursos web, tallers...) 

 

Les escoles adherides a la Xarxa de Centres Cooperants treballen de forma cíclica quatre 

eixos temàtics de les línies estratègiques del Fons Menorquí:  

 

- Igualtat i gènere 
- Sostenibilitat i canvi climàtic 
- Moviment de persones 

- Dret a l’alimentació i sobirania alimentària 

Cada temàtica es treballa durant dos cursos escolars, un primer any es tracta la causa del 

problema i en un segon any les possibles solucions i què podem fer nosaltres a escala local. 

La metodologia de treball és la següent: 

- Durant el primer any tenen lloc les formacions als claustres de professorat, i a l’aula es 

tracten les causes del problema en qüestió. 

- El segon any escolar es tracta de cercar solucions al problema i plantejar què podem 

fer nosaltres des d’aquí. 
 

El curs 2022-2023 i 2023-2024 s’ha de treballar el tema d’igualtat i gènere. Igual que el curs 

passat, es vol treballar la metodologia d’aprenentatge i servei (ApS), per tal fomentar una 
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ciutadania crítica i compromesa, així com promoure la implicació de tota la comunitat en la 

lluita pel canvi. L’any 2019 i 2020 el professorat va rebre formació d’ApS, tot i que es va 

veure afectada per la situació d’emergència sanitària per la covid-19. Mentrestant, durant el 

curs 2021-2022 ja es va aplicar la metodologia d’aprenentatge servei, amb una valoració 

positiva per part dels centres. 
 

La proposta per al curs escolar 2022-2023 és endegar un projecte d’ApS perquè els centres 

educatius i altres agents de la comunitat i del municipi treballin en xarxa la temàtica d’igualtat 

de gènere. 
 

Repercussió social prevista: tenint en compte l’alumnat de les escoles de Menorca i Nicaragua 

adherides a la Xarxa, la repercussió social prevista és aproximadament de 6.500 alumnes. 
 

 

Encàrrec de feina 

 

Contractació de serveis professionals per a l’execució i acompanyament del projecte de Xarxa 

d'Escoles Cooperants de Menorca curs 2022-2023. 

 

 

Descripció de l’encàrrec de feina/treball a desenvolupar: 

 

Propostes educatives de projecte d’ApS: 

- Proposar un projecte d’ApS en igualtat de gènere perquè pugui ser executat per les escoles 

de la Xarxa, una proposta educativa per implementar la metodologia d’ApS en centres 

educatius. 
 

Execució de projecte: 

- Establir contacte amb la Xarxa. 

- Acompanyar i assessorar els centres educatius en la implementació de la metodologia 

d’ApS a les escoles. Identificar recursos, serveis i agents clau de la comunitat i del 

municipi. 

- Organitzar reunions i trobades de seguiment i acompanyament. 

- Dur a terme formacions específiques per a l’alumnat i/o professorat sobre la igualtat de 

gènere. 
- Establir de forma contínua relació amb les escoles de Nicaragua per fer el seguiment de les 

activitats i coordinar el producte final a intercanviar o preparar. 
 

 

Objectiu general 

 

- Adequar el projecte de la Xarxa de Centres Cooperants a les noves realitats d’Educació per 

a la Ciutadania Global (ExCG) i per a la transformació social, adaptant-se a les necessitats i 

demandes de la població, per augmentar l’impacte i la incidència del programa en la 

població menorquina. 
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Objectius específics 

 

- Identificar àrees de millora en la implementació dels projectes d’ECG. 

- Incloure la metodologia ApS en el curs 2022-2023. 

- Incorporar noves eines i estratègies en les intervencions i les accions de la Xarxa. 

- Proposar projectes o actuacions concretes per donar resposta a necessitats socials i 

comunitàries pel que fa a la igualtat de gènere. 
 

 

Instrument regulador 

 

Conveni entre el Fons i l’entitat o persona que executarà el servei. 
 

 

Durada del treball 

 

10 mesos aprox. 10 h/setmana de dedicació al projecte. 420 hores aprox. per al curs escolar 

2022-2023 (150 h 1r trimestre aprox.). 
 

 

Dotació de la convocatòria 

 

La partida per a la contractació d’aquest servei tècnic està dotada amb 12.000 €. 
● 4.000 € per a l’any 2022 (imputat al projecte 2022001) 

● 8.000 € per a l’any 2023 (imputat al projecte 2023001) 

 

 

Inici 

 

15 Setembre 2022 

 

 

Lloc del treball 

 

● Oficina del Fons Menorquí de Cooperació/Teletreball 

● Desplaçament als centres educatius de la Xarxa 
 

 

Requisits i perfil 

 

Formació 

- Titulació universitària o grau, preferiblement de l’àrea de ciències socials i/o humanitats 

(magisteri, pedagogia, educació social, sociologia, treball social, psicologia social o 

educativa). 

 

Experiència 

- Experiència prèvia en formulació, execució i avaluació de projectes d’ECG/EpTS/EpD. 
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- Coneixements en el seguiment tècnic i econòmic de projectes d’ECG (elaboració i 

seguiment pressupostari del projectes, programació i planificació de les activitats previstes 

per a la consecució del objectius del projecte...). 
- Programació, disseny i execució d’activitats de sensibilització, tallers formatius, etc. 

 

 

Es valorarà: 

 

- Conèixer prèviament el projecte de la Xarxa de Centres Educatius Cooperants. 

- Coneixement de l’entorn associatiu de Menorca. 

- Tenir coneixements i/o experiència en el desenvolupament de projectes d’aprenentatge i 

servei. 

- Experiència i coneixements de treball en xarxa amb serveis municipals i agents socials. 

- Bona comunicació i habilitats per redactar documents i informes. 

- Coneixement a nivell d’usuari de processadors de text, fulls de càlcul, correu electrònic, 

disseny de presentacions digitals. Maneig de xarxes socials i altres plataformes digitals. 
- Capacitat creativa i imaginativa. 

- Flexibilitat i capacitat de resolució d’imprevistos. 

- Habilitats comunicatives i expositives per elaborar presentacions i organitzar reunions i 

trobades amb diferents agents. 

- Formació complementària en identificació, formulació, disseny i planificació de projecte 

d'educació per a la ciutadania global. 

 

 

Tasques a desenvolupar 

 

- Redacció de proposta educativa de projecte d’ApS sobre la igualtat de gènere per a les 

escoles de la Xarxa. 
- Engegar el projecte i contactar amb els agents necessaris. 

- Organitzar reunions i trobades d’acompanyament i organització amb els diferents agents 

implicats del projecte. 

- Seguiment, acompanyament i assessorament dels agents per tal de desenvolupar el 

projecte d’ApS. 

- Coordinació i complementarietat amb la resta de programes/comissions escolars que 

treballin sobre gènere i la coeducació.  

 

 

Productes i documentació a entregar 

 

- Memòria amb les propostes i projectes. Proposta tècnica educativa i pla de feina 

- Pressupost 

- Calendari aproximat 

- Currículum 

- Informe de monitoratge i seguiment del projecte 
- Calendari de les activitats previstes 
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Valoració 

 

CRITERIS DE VALORACIÓ (100) 

PROPOSTA 

TÈCNICA   

S’ha de lliurar una proposta tècnica de projecte d’ApS i 

com es desenvoluparà la tasca encomanada. 

60 

 Qualitat de la metodologia proposada i del pla de 

treball, que posi de manifest els coneixements i 

aplicació de les tècniques emprades per a la 

consecució dels resultats (30 punts) 

 Proposta educativa innovadora per treballar l’equitat 

de gènere a les escoles (10 punts) 

 Calendari aproximat del pla de treball i les activitats 

previstes durant el curs escolar (10 punts) 

 Pressupost desglossat (10 punts) 

EXPERIÈNCIA 

 Experiència prèvia en formulació, execució i 

avaluació de projectes d’ECG, EpTS, EpD (10 

punts) 

 Coneixement en el seguiment tècnic i econòmic de 

projectes d’ECG: elaboració i seguiment 

pressupostari del projectes, programació i 

planificació de les activitats previstes per a la 

consecució del objectius del projecte… (5 punts) 

 Programació i disseny d’activitats de sensibilització i 

tallers formatius per a l’alumnat i professorat (10 

punts) 

25 

FORMACIÓ 

 Titulació universitària o grau, preferiblement de 

l’àrea de ciències socials i/o humanitats: pedagogia, 

educació social, sociologia, treball social, psicologia 

social o educativa (10 punts) 

 Formació complementària/experiència demostrable 

en el desenvolupament de projectes d’ECG (5 

punts) 

15 
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Justificació i seguiment del projecte 

 

L'entitat/persona física a la qual el Fons atorgui finançament per al projecte haurà de 

presentar la següent documentació per justificar-ne l’execució: 

 Una memòria tècnica i econòmica final corresponent a les activitats realitzades, en el 

termini d’un mes després de l’acabament del projecte. 

 Una memòria econòmica amb la taula comparativa entre el pressupost presentat i 

l’executat. 

No s'acceptaran justificants econòmics anteriors a la data d'aprovació del projecte. 

Tota la documentació haurà d'estar redactada en català. 

El Fons té dret a reclamar aclariments i més informació sobre els informes presentats fins a un 

any després de presentar aquests informes. 

En cas de no poder presentar cap informe en el període indicat, l'entitat / persona física haurà 

de presentar un escrit que justifiqui el retard en l'execució del projecte. 

El Fons disposa d’una partida per fer front a despeses imputades al projecte, com ara: 

 Compra de material, llibres, jocs, etc. 

 Cartelleria, fotocòpies, etc. 

 Quilometratge o tiquets de transport públic (per a les visites a les escoles) 

 

Obligacions de la part contractada 

 

1. L’entitat / persona física finançada ha de notificar la data d’inici del projecte al Fons 

Menorquí de Cooperació d’acord amb els terminis establerts en el conveni. 

2. Comunicar, en cas que sigui necessari, qualsevol reformulació de les activitats, 

pressupost o cronograma. 

3. L’entitat / persona física ha de fer un bon ús del finançament que es concedeixi i en 

cap cas es podrà desviar per a cap altra finalitat sense l’aprovació prèvia i motivada del 

Fons. 

4. L'entitat / persona física s’ha de fer responsable de l'execució del projecte i de garantir 

la tasca de seguiment i control, així com de presentar els informes i justificacions dins 

els terminis establerts en el conveni. 

5. L'entitat / persona física ha de comunicar al Fons Menorquí qualsevol canvi que afecti 

els elements de la planificació del projecte. 

6. L'entitat / persona física haurà de reintegrar l'import rebut, parcialment o totalment, si 

així li ho reclama la Junta de Govern de Fons Menorquí, davant els casos 

d'incompliment de les activitats del projecte o condicions establertes pel conveni. 



   
 
     
 
 
 

www.fonsmenorqui.org · fons@fonsmenorqui.org · 971 373 509 · · c/de la pau 21 baixos 07750 Ferreries · CIF G07679400 
8 

 

7. En qualsevol difusió que es faci del projecte, s'ha d’utilitzar el següent logotip del 

Fons, que es pot descarregar del web del Fons (www.fonsmenorqui.org), i el logotip 

de la Xarxa de Centres Cooperants: 

 

 

 

 

 

 

 

Seguiment i acompanyament del Fons Menorquí 

 

El Fons Menorquí es reserva el dret de fer un seguiment i avaluació en qualsevol fase de 

l'execució del projecte i es pot reunir amb qualsevol representant dels centres de la Xarxa. 

Fins i tot, un cop acabat el projecte, el Fons podrà demanar més informació sobre el projecte 

finançat. 
 

 

Termini de presentació de propostes 

 

28 d’agost de 2022 

 

Les persones interessades han d’enviar la proposta tècnica i el currículum a: 

desenvolupamentlocal@fonsmenorqui.org  
 

http://www.fonsmenorqui.org/
mailto:desenvolupamentlocal@fonsmenorqui.org

