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FORMULARI PER A PROJECTES D’APRENENTATGE SERVEI  

 
PROGRAMA D’EDUCACIÓ PER A LA JUSTÍCIA GLOBAL (MODALITAT C2) 

 
És important llegir les Bases i la Convocatòria per omplir el formulari, així com el Pla Director 
de cooperació al desenvolupament, solidaritat i pau 2013-2016 de l’Ajuntament de 
Barcelona. També es recomana llegir el document d’instruccions per emplenar aquest 
formulari de sol·licitud. 
 
1. PRESENTACIÓ I RESUM DEL PROJECTE 
 
1.1. Entitat sol·licitant: 

Nom: [Escriviu el text] 

NIF: [Escriviu el text]  

 
1.2. Nom del projecte: [Escriviu el text] 
 

1.3. Durada:  
Data d’inici prevista:       

Data de finalització:         

Durada en mesos:           

 
1.4. Breu resum del projecte (un màxim de 200 paraules) 

   

CENTRE/S EDUCATIU/S AMB QUI ES PRESENTA EL PROJECTE 

NOM:       
NIF:       
NOM:       
NIF:       

 
 

[Escriviu el text] 
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2. DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT 
 
2.1.  Dades entitat 
 

Nom: [Escriviu el text] 
NIF: [Escriviu el text] 

 
2.2.  Data de constitució: [Escriviu el text] 
 
2.3.  Persona responsable del projecte: 
 
Nom [Escriviu el text] 
Càrrec [Escriviu el text] 
Telèfon [Escriviu el text] 
Fax [Escriviu el text] 
E-mail [Escriviu el text] 

 
2.4. Recursos humans: 
 

Nombre de persones associades       

Nombre de persones contractades a la seu i delegacions       

Nombre de persones contractades treballant en altres països en projectes de 
cooperació internacional       

Nombre de persones voluntàries a la seu i delegacions       

Nombre de persones voluntàries treballant en altres països en projectes de 
cooperació internacional       

Nombre de persones que mantenen altre tipus de relació amb l’entitat respecte 
al projecte que es presenta 
 

      

 
2.5. Sector principal d’activitats: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Escriviu el text] 
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2.6. Nombre d’activitats realitzades en centres educatius: 
 
Projectes Pluriennals: 
 
• En curs: [Escriviu el text] 
• Finalitzats: [Escriviu el text] 
 
Projectes Anuals: 
 
• En curs: [Escriviu el text] 
• Finalitzats:       [Escriviu el text] 
 

 
2.7. Pertinença a Xarxes i Plataformes de moviments socials:  

 
 
2.8. Història i experiència de l’entitat en l’àrea d’actuació d’aquesta proposta 
 

 
 

[Escriviu el text] 
 
 
 

[Escriviu el text] 
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2.9. Principals projectes realitzats els últims 4 anys rellevants per a la subvenció sol·licitada 

Nom del projecte Àmbit 
d’actuació 

Data 
inici 

Data 
fi 

Pressupost 
total 

Principals 
Finançadors 

Actors 
participants 

Enllaç web 
amb 
informació 
del projecte 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         

 
 
2.10. Dades econòmiques de l’últim exercici (en cas de no disposar de dades de tancament, introduir una previsió) 

Ingressos € 
Despeses € 
Resultat  € 
Percentatge d’ingressos obtinguts amb finançament propi % 
Percentatge d’ingressos obtinguts amb finançament privat % 
Percentatge d’ingressos obtinguts amb finançament públic % 
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3. DADES DEL/S CENTRE/S EDUCATIU/S 
 
 
3.1. Centre educatiu 1 
 
a) Dades centre 

Nom:[Escriviu el text] 
NIF:[Escriviu el text] 

 
b) Titularitat: [Escriviu el text] 
 
c) Adreça centre educatiu: [Escriviu el text] 
 
d) Persona responsable del projecte: 
 

Nom: [Escriviu el text] 
Càrrec: [Escriviu el text] 
Telèfon: [Escriviu el text] 
Fax: [Escriviu el text] 
E-mail: [Escriviu el text] 

 
 
e) Nombre d’activitats del mateix tipus: 
 

 en curs:[Escriviu el text] 
 finalitzades:[Escriviu el text] 

 
f) Nombre i breu descripció de projectes executats en col·laboració amb l’entitat 
sol·licitant: 

 
3.2. Centre educatiu 2 (si s’escau) 
 
a) Dades centre 

Nom:[Escriviu el text] 
NIF:[Escriviu el text] 

 
b) Titularitat: [Escriviu el text] 
 
c) Adreça centre educatiu: [Escriviu el text] 
 
d) Persona responsable del projecte: 
 

[Escriviu el text] 
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Nom: [Escriviu el text] 
Càrrec: [Escriviu el text] 
Telèfon: [Escriviu el text] 
Fax: [Escriviu el text] 
E-mail: [Escriviu el text] 

 
 
e) Nombre d’activitats del mateix tipus: 
 

 en curs:[Escriviu el text] 
 finalitzades:[Escriviu el text] 

 
f) Nombre i breu descripció de projectes executats en col·laboració amb l’entitat 
sol·licitant: 

 
 
 

4. PRESENTACIÓ I RESUM DEL PROJECTE 
 
4.1. Títol del projecte:[Escriviu el text] 
 
4.2. Districte/s on es duu a terme la intervenció:[Escriviu el text]  
 
4.3. Barri/s on es duu a terme la intervenció:[Escriviu el text] 
 
4.4. Centre/s educatiu/s on es duu a terme la intervenció:[Escriviu el text] 
 
4.5. Equipaments públics  on es duu a terme la intervenció:[Escriviu el text] 
 
4.6. Durada 
 

Data prevista d’inici:       
Data prevista de finalització:       
Període per al qual es demana la subvenció (*):       

 
(*) Els períodes finançats per l’Ajuntament de Barcelona no poden ser superiors a 12 mesos  
 
 
4.7 Breu descripció del projecte. 
 

[Escriviu el text] 

 

[Escriviu el text] 
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4.8. Les intervencions proposades hauran d’incidir positivament en el objectius estratègics i 
objectius específics que estableix el Pla Director de l’Ajuntament de Barcelona. A quin 
objectiu(s) estratègic(s) s’acull el projecte? (Marqueu la casella que correspongui). 
 
OBJECTIU ESTRATÈGIC 4.  Ampliar les capacitats en l’Educació per al Desenvolupament, 
l’Educació pels Drets Humans i l'Educació per a la Pau  

 
 Objectiu específic 4.1. Contribuir a millorar el coneixement per part de la ciutadania 

barcelonina sobre les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, 
l’exclusió i la violència, així com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional 
relatiu als Drets Humans i la Convenció sobre els drets de l’Infant i  sobre les eines per a 
combatre-les d’una manera més eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en 
l'àmbit de l'educació formal, no formal i informal. 
 

 Objectiu específic 4.2. Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania 
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà 
sostenible i la pau. 
 

 Objectiu específic 4.3. Promoure la concertació entre el conjunt d’actors públics i privats 
de Barcelona implicats en l'Educació per al Desenvolupament, l’Educació pels Drets 
Humans i l'Educació per la Pau, a partir dels valors afegits respectius. 
 

 Objectiu específic 4.4. Fomentar una acció del govern municipal de Barcelona coherent 
amb la promoció de l’Educació per al Desenvolupament, l’Educació pels Drets Humans i 
l'Educació per la Pau. 
 
 
Justifiqueu com la intervenció i la metodologia proposada per dur a terme el projecte 
facilitarà la consecució dels objectius estratègics i específics esmentats. 
 
 
[Escriviu el text] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.9 En quines dimensions, establertes en el Programa d’Educació per a la Justícia 
Global i descrites l’apartat C.1 de l’anunci d’aquesta  convocatòria s’emmarca el 
projecte? (Marqueu  la casella que correspongui). 
 

 Sensibilització: accions puntuals i inicials per donar a conèixer alguns aspectes de la 
realitat, denunciar, qüestionar idees, creences o valors preconcebuts a través de la 
informació i de la identificació afectiva. 

 Formació per al desenvolupament: accions a mig-llarg termini destinades a la 
comprensió de les desigualtats Nord-Sud, les seves causes i conseqüències, a partir d'una 
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proposta pedagògica estructurada emmarcada en l'àmbit d'educació formal o altres 
propostes educatives adreçades a l'àmbit no formal, dirigides a un públic concret, i amb una 
visió crítica que cerca promoure accions cap a un canvi d’actituds. 

 Recerca i investigació per al desenvolupament: anàlisi en profunditat de la 
problemàtica de desenvolupament i fonament de propostes de canvi quant a un 
desenvolupament humà. 
 

 Mobilització ciutadana i incidència pública i política: accions encaminades a la 
transformació de polítiques municipals, nacionals o internacionals, vers un món més just. 

 
 

Justifiqueu com la intervenció i la metodologia proposada per dur a terme el projecte 
s’adscriuen a les dimensions proposades.  
 
[Escriviu el text] 
 
 
 
 
 
 
5. DEFINICIÓ DEL PROJECTE I METODOLOGIA 
 
5.1.   Quin és el paper/funció de cadascun dels agents participants (coordinar i 
vehicular a través d’altres entitats, l’entitat rebrà el servei o serà una tercera...) 
 
 
[Escriviu el text] 

 
5.2.   Situació existent i problemàtica a la ciutat de Barcelona que motiva la 
necessitat social a la qual atén el projecte 
 

[Escriviu el text] 

 
5.3.   Definiu el servei que durà a terme l’alumnat (quin serà el servei, 
individual/grupal, període...) 
 

[Escriviu el text] 

 
5.4.   Descriviu els aprenentatges curriculars que es desenvoluparan 
(assignatures/professorat implicat) 
 

[Escriviu el text] 

 
 
5.5.   Expliqueu la implicació de l’alumnat i els espais de participació que tindrà 
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[Escriviu el text] 

 
 
 
5.6.   Descriviu els espais i activitats de reflexió 
 

[Escriviu el text] 

 
5.7.   Expliqueu el seguiment i l’avaluació que es farà de l’alumnat 
 

[Escriviu el text] 

 
 
5.8.   Resultats que es preveuen (per al centre, per a l’entitat, per a la comunitat...) 
 
 
[Escriviu el text] 

 
 

5.9.   Definiu com es farà la difusió del projecte, el reconeixement de l’alumnat i les 
celebracions 
 

[Escriviu el text] 
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6.  CALENDARI 
 
 

6.1.  Calendari d’execució de les accions 
 
 

ACTIVITATS ENUNCIAT DE LES ACTIVITATS RESPONSABLE/S DE 
L’EXECUCIÓ ANY 1 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A1                     
A2                     
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6.2.   Ubicació i àrea d’influència de les accions (institucions, espais, associacions), 
si s’escau  
 

[Escriviu el text] 

 
 
6.3.   Previsió de riscos rellevants que puguin sorgir i que afectin al 
desenvolupament del projecte 
 

[Escriviu el text] 

 
6.4.   Mecanismes de coordinació i seguiment. Rol, funció i responsabilitat de cada 
agent participant i dels referents. 
 

[Escriviu el text] 

 
6.5.   Mecanismes de coordinació i seguiment. Espais i formes de coordinació entre 
l’entitat i el centre educatiu. 
 

[Escriviu el text] 
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7. PRESSUPOST I FINANÇAMENT 
  
7.1. Punt exclusiu per a projectes en agrupació: 
 
Recursos necessaris (humans de l’entitat, materials i tècnics), indicant quina és 
l’aportació de cada entitat en agrupació a l’execució 
 

[Escriviu el text] 

 
 
 
7.2. Pressupost general per partides 

 
Projectes anuals vegeu annex 1, que cal presentar conjuntament amb aquest formulari i la 
instància de sol·licitud. 
 
 
7.3. Pressupost detallat desglossat 

 
Projectes anuals vegeu annex 1 i 2, que cal presentar conjuntament amb aquest formulari i 
la instància de sol·licitud. 
 
 
7.4. Descripció del pressupost  
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8. IMPACTE I INNOVACIÓ 
  
8.1. Viabilitat d’execució del projecte 
 

[Escriviu el text] 

 
8.2. Sostenibilitat del projecte i dels seus resultats  
 

[Escriviu el text] 

 
8.3. Com es treballen els eixos transversals dins del projecte (en totes les fases del 
projecte i com es concreten en les activitats). Expliqueu també com la metodologia 
proposada per dur a terme el projecte facilitarà la consecució d’aquests objectius 
transversals: 
 

  Promoure el respecte integral, la consolidació i l'exercici efectiu dels drets 
humans, fent especial atenció als drets dels infants la governança democràtica i 
l’enfortiment del teixit social 
 

[Escriviu el text] 

 
  Promoure la cultura de la pau i incorporar la perspectiva de la sensibilitat al 

conflicte i de construcció de pau 

[Escriviu el text] 

 
   Promoure la sostenibilitat del desenvolupament en la seva triple dimensió: social  

(que inclou la cultural i la política), econòmica i ambiental 
 

[Escriviu el text] 

 
 

   Promoure l’equitat entre les dones i els homes mitjançant l’aplicació de la 
perspectiva de gènere 

[Escriviu el text] 

 
Altres 

 

[Escriviu el text] 
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8.4. Descripció dels possibles elements d’innovació del projecte, justificant per què es 
consideren innovadors 

[Escriviu el text] 

 
 

 
9. SEGUIMENT I AVALUACIÓ  
 
9.1. Descriviu el sistema de seguiment i avaluació del projecte (procés i agents 
implicats; indicadors i fonts de verificació; altres). 
 

[Escriviu el text] 

 
 
 
10. CONTINUÏTAT DE L’ACCIÓ EN EL TEMPS O CARÀCTER 
PERIÒDIC  
 
(si escau) 
 

[Escriviu el text] 
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