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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 emplenar el formulari, així com el Pla 
Director de Cooperació per a la Justícia Global de Barcelona (2018-2021). També cal llegir el 
document d’instruccions per emplenar aquest formulari de sol·licitud. 
Aquest formulari s’ha de presentar telemàticament. 

 

1. PRESENTACIÓ I RESUM DEL PROJECTE 
 
1.1.  Entitat sol·licitant: 

 Nom: [Escriviu el text] 

 NIF: [Escriviu el text] 

 

1.2.  Nom del projecte (màxim 75 caràcters) 

[Escriviu el text] 

 

1.2.1. Localització 

 El projecte es duu a terme en un o més districtes de Barcelona 

Quin/s: [Escriviu el text] 

 El projecte es duu a terme en un o més barris de Barcelona 

Quin/s: [Escriviu el text] 

 El projecte es duu a terme en un o més equipaments públics de Barcelona 

Quin/s: [Escriviu el text] 

 

1.2.2.Data d’inici    Data de finalització 
[Escriviu el text] [Escriviu el text] 

 

1.2.3. Centre/s educatiu/s amb qui es presenta el projecte 

Nom del centre: [Escriviu el text] 

NIF: [Escriviu el text] 

Nom del centre: [Escriviu el text] 

NIF: [Escriviu el text] 

 

1.3.  Sector CAD (vegeu llistat a la guia d’instruccions) 

 Codi: [Escriviu el text]  

 Descripció: [Escriviu el text] 
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1.4. Objectius de desenvolupament sostenible - ODS (escriviu-ne només un) 
[Escriviu el text] 
 

1.5.  Pressupost total del projecte:  

Import total del projecte:                                        EUR 

Import sol·licitat Ajuntament de Barcelona:           EUR 

Percentatge sol·licitat respecte al total:              % 
 

1.6.  Breu descripció del projecte (màxim 200 paraules) 

 
1.7. Alineació del projecte amb les fites i objectius de cooperació del Pla 
Director per a la Justícia Global de l’Ajuntament de Barcelona  
 
1.7.1. Objectiu específic principal de la cooperació per a la Justícia Global (només un i més avall 

especifiqueu/expliqueu les raons del seu alineament)  

 

Objectiu específic principal: 
[Escriviu el text] 
 

 

Explicació: 
[Escriviu el text] 
 

 
1.7.2. Fites de la cooperació per a la Justícia Global (marqueu tantes fites com escaigui i més 

avall especifiqueu/expliqueu les raons del seu alineament) 

 Justícia Econòmica 

 Justícia Ambiental  

 Justícia de Gènere 

 Dret al refugi, desplaçar-se i migrar 

Explicació: 
[Escriviu el text] 

 

 
 
 
 

[Escriviu el text] 
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2. DESCRIPCIÓ DE LES ENTITATS PARTICIPANTS EN EL PROJECTE 
 

2.1. Entitat sol·licitant de la subvenció  
 

ENTITAT SOL·LICITANT 

Nom de l’entitat:  

NIF: Data de constitució: 

Persona responsable del projecte i càrrec que ocupa:  

Telèfon:  E-mail:  

 
2.1.1. Base social i recursos humans 
 

Nombre de persones associades  

Nombre de persones contractades a la seu i les delegacions territorials a l’Estat 
espanyol 

 

Nombre de persones contractades que treballen en altres països en projectes de 
cooperació internacional 

 

Nombre de persones voluntàries a la seu i les delegacions territorials a l’Estat 
espanyol 

 

Nombre de persones voluntàries que treballen en altres països en projectes de 
cooperació internacional 

 

 

2.1.2. Sector principal d’activitats 
 

[Escriviu el text] 
 

 
2.1.3. Estructura i/o funcionament de l’entitat 
 

[Escriviu el text] 
 

 
2.1.4. Pertinença a Xarxes i Plataformes de moviments socials 
 

Nom de la Xarxa/Plataforma Àmbit geogràfic d’actuació1 Àmbit temàtic 

   

   

 
2.1.5. Dades econòmiques de l’últim exercici tancat  

 
Període informat:  

Ingressos € 

Despeses € 

Resultat  € 

Percentatge d’ingressos obtinguts amb finançament propi % 

                                                
1
 L’àmbit geogràfic d’actuació pot ser Catalunya, Espanya, Europa o a nivell internacional. 



Programa d’Educació per a la Justícia Global 2020 
Formulari de sol·licitud de projectes anuals d’aprenentatge servei 

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA OBLIGATÒRIA 

 

 

Formulari per a projectes anuals– Modalitats C2  
4 

Percentatge d’ingressos obtinguts amb finançament privat % 

Percentatge d’ingressos obtinguts amb finançament públic % 

 
2.1.6. Activitat realitzada a la ciutat de Barcelona en els últims 4 anys 
 

[Escriviu el text] 
 

 

2.2 Entitats en agrupació (empleneu només en cas de presentar projecte en agrupació) 
 

ENTITAT EN AGRUPACIÓ 2  

Nom de l’entitat:  

Persona responsable i càrrec que ocupa: 

Telèfon:  E-mail:  

Tipus d’entitat, relació i experiència amb l’àmbit de treball de la intervenció:       

Nombre de projectes executats amb l’entitat sol·licitant:  

Rol en el projecte:  

Valor afegit que aporta en el marc del projecte: 

 
 

 

                                                
2
 Obligatòriament s’ha d’annexar l’acord signat entre les entitats agrupades per a la presentació del projecte a la 

convocatòria. 
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2.3. Principals projectes de l’entitat sol·licitant realitzats els últims 10 anys rellevants per a la subvenció sol·licitada  
 

Nom del projecte Temàtica 
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         
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3. DADES DEL/S CENTRE/S EDUCATIU/S 
 

3.1. Centre educatiu 13. Dades del centre 
 

Nom del centre: [Escriviu el text] 

NIF: [Escriviu el text] 

Titularitat: [Escriviu el text] 

Adreça centre educatiu: [Escriviu el text] 

Persona responsable: [Escriviu el text] 

Càrrec: [Escriviu el text] 

Telèfon: [Escriviu el text] 

E-mail: [Escriviu el text] 

Nombre d’activitats del mateix tipus: [Escriviu el text]] 

En curs: [Escriviu el text] Finalitzades: [Escriviu el text] 

Nombre i breu descripció de projectes executats en col·laboració amb l’entitat 
sol·licitant: [Escriviu el text] 

 

3.1. Centre educatiu 2 (si escau). Dades del centre 
 

Nom del centre: [Escriviu el text] 

NIF: [Escriviu el text] 

Titularitat: [Escriviu el text] 

Adreça centre educatiu: [Escriviu el text] 

Persona responsable: [Escriviu el text] 

Càrrec: [Escriviu el text] 

Telèfon: [Escriviu el text] 

E-mail: [Escriviu el text] 

Nombre d’activitats del mateix tipus: [Escriviu el text] 

En curs: [Escriviu el text] Finalitzades: [Escriviu el text] 

Nombre i breu descripció de projectes executats en col·laboració amb l’entitat 
sol·licitant: [Escriviu el text] 

 
 

 
 

                                                
3
 Obligatòriament s’ha d’annexar l’acord signat entre l’entitat sol·licitant i el/s centre/s educatius per a la 

presentació del projecte a la convocatòria. 
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4. PRESENTACIÓ I RESUM DEL PROJECTE 
 

4.1. Objectiu general del projecte 

 

4.2. Objectius específics del projecte 

 

4.3. Justifiqueu com la intervenció i la metodologia proposada per dur a terme 
el projecte facilitarà la consecució dels objectius generals i específics 
esmentats 

 
 
5. DEFINICIÓ DEL PROJECTE I METODOLOGIA: DINAMISMES 
BÀSICS 
 

5.1. Definiu la vulneració de drets o repte real del qual sorgeix i al qual es vol 
atendre des del projecte 

 

5.2. Definiu el servei que es durà a terme per part dels i les participants 
(accions que es duran a terme, caràcter innovador del servei, potencialitat 
pedagògica del servei...) 

 

 

[Escriviu el text] 

[Escriviu el text] 

[Escriviu el text] 

[Escriviu el text] 

[Escriviu el text] 
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5.3. Descriviu els aprenentatges en clau de competències, coneixements i /o 
sabers curriculars que es desenvoluparan en el projecte 
(assignatures/professorat implicat...) 

 

5.4. Expliciteu la vinculació entre l’aprenentatge, el servei i les necessitats 
socials   

 

5.5. Descripció de la situació global de la necessitat social descrita en el punt 
5.1 i els vincles amb el context local que justifiquen el vostre projecte a la 
ciutat de Barcelona 

 

 
6. DEFINICIÓ DEL PROJECTE I METODOLOGIA: DINAMISMES 
PEDAGÒGICS 
 

6.1. Expliqueu la implicació dels i les participants i els espais de participació 
en les diverses fases del projecte (disseny, planificació, execució i avaluació) 

 

6.2. Descriviu els espais i activitats de reflexió específiques i les activitats 
orientades a treballar el vincle entre la dimensió global i local del projecte 

 

6.3. Expliqueu el seguiment i l’avaluació que es farà dels i les participants  

 

6.4. Resultats que es preveuen (per al centre, per a l’entitat, per a la 
comunitat...) 

 

 

[Escriviu el text] 

[Escriviu el text] 

[Escriviu el text] 

[Escriviu el text] 

[Escriviu el text] 

[Escriviu el text] 

[Escriviu el text] 
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6.5. Definiu com es farà la difusió del projecte, el reconeixement dels i les 
participants i les celebracions. 

 

 
7. DEFINICIÓ DEL PROJECTE I METODOLOGIA: DINAMISMES 
ORGANITZATIUS 
 

7.1. 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...)? 

 

7.2. Descriviu quines són les ubicacions i àrees d’influència de les accions 
(institucions, espais, associacions) 

 

7.3. Previsió de riscos rellevants que puguin sorgir i que afectin el 
desenvolupament del projecte 

 

7.4. Definiu els mecanismes de coordinació i seguiment. Rol, funció i 
responsabilitat de cada agent participant i dels referents 

 

7.5. Definiu els mecanismes de coordinació i seguiment. Espais i formes de 
coordinació entre l’entitat i el centre educatiu 

 

7.6. S’ha fet una anàlisi de les resistències al canvi que poden sorgir abans o 
durant el projecte, a escala individual, organitzacional i/o institucional? S’han 
identificat mesures per reduir les resistències identificades? 

 
 

[Escriviu el text] 

[Escriviu el text] 

[Escriviu el text] 

[Escriviu el text] 

[Escriviu el text] 

[Escriviu el text] 

[Escriviu el text] 
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8. PRESSUPOST I FINANÇAMENT  
 

8.1. Pressupost general per finançadors 

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

 

8.2. Pressupost desglossat per partides 

Projectes anuals vegeu annex 2, que cal presentar conjuntament amb aquest formulari i la 
instància de sol·licitud. 

 
8.3. Descripció del pressupost  

 

8.4. Punt exclusiu per a projectes en agrupació.  
Recursos necessaris (humans, materials i tècnics). Indiqueu quina és l’aportació de cada 
entitat en agrupació a l’execució del projecte 

 

8.5. Origen dels fons 
 

Co-finançadors Import (EUR) % s/ cost total 

Sol·licitat a l’Ajuntament de Barcelona – 
Convocatòria de subvencions de cooperació per a 
la Justícia Global 2020 
 

  

Subvencions concedides:    
Institució ...........   
Institució ........... 
 

  

Subvencions sol·licitades:   
Institució ...........   
Institució ........... 
 

  

Subvencions que es preveu sol·licitar:    
Institució ............   
Institució ............ 
 

  

Altres aportacions, públic o privades (indicar si són 
valoritzades entre parèntesi):  

  

Aportació de............(valoritzades)   
Aportació de............(no valoritzades) 
 

  

 
 

[Escriviu el text] 

[Escriviu el text] 
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9. CALENDARI 
 

9.1. 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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10. IMPACTE I INNOVACIÓ 
 

10.1. Descriviu els elements d’innovació del projecte i, en cas de projectes de 
continuïtat4, descriviu el valor afegit de la proposta en totes les fases del 
projecte  

 

10.2. Viabilitat d’execució del projecte 

 

10.3. Sostenibilitat del projecte i dels seus resultats 

 

10.4. Descriviu el sistema de seguiment i avaluació del projecte (procés i 
agents implicats; indicadors i fonts de verificació; altres) 

 

10.5. Descriviu la continuïtat de l’acció en el temps o caràcter periòdic (si 
escau) 

 

 
 
 

                                                
4 S’entén per projectes de continuïtat: (1) Aquells projectes en els quals els objectius, les accions principals o 

l'àmbit objecte del projecte tenen un caràcter anual, és a dir, es va presentant la mateixa intervenció any rere 
any. (2) Aquells que formen part d’un marc programàtic o estratègia més amplia, la qual es presenta per fases o 
bé en funció de línies o accions estratègiques que la componen. 

[Escriviu el text] 

[Escriviu el text] 

[Escriviu el text] 

[Escriviu el text] 

[Escriviu el text] 


