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CRITERIS ESPECÍFICS DE VALORACIÓ – C / DISTRICTE 

C) Educació i Cultura 

La convocatòria està adreçada a institucions públiques i persones jurídiques sense afanys de lucre.  
En cas que siguin projectes a desenvolupar a centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb ells 
per poder desenvolupar el projecte, i s’haurà de presentar amb la sol·licitud. 

Ca) Suport al foment de l’activitat de les associacions de mares, pares i famílies 
d’alumnes (AMPA/AFA) de les escoles bressol, primària, secundària, escoles 
municipals de música i conservatori, i altres centres educatius d’ensenyament 
obligatori ________________________________________________  (àmbit districte) 

Requisits: 

 Iniciatives que ajudin a desenvolupar activitats dirigides a les famílies: formació i assessorament. 
 Iniciatives que reforcin els projectes adreçats a integrar famílies d’origen i contextos culturals diversos. 
 Iniciatives que facilitin l’organització i el desenvolupament de les activitats extraescolars. 
 Iniciatives que possibilitin actuacions en pro de la conciliació familiar i laboral. 
 Iniciatives que promoguin l’organització d’activitats extraescolars conjuntes entre diversos agents 

d’educació no formal del territori. 
 Iniciatives que fomentin intervencions relacionades amb el medi ambient projectes de sostenibilitat. 
 Iniciatives que facilitin la participació i la inclusió de l’alumnat amb discapacitat. 

Criteris de Valoració: 

 Iniciatives d’activitats extraescolars amb un caràcter educatiu ...................................... 1 punt 
 Projectes que incloguin propostes de formació per a pares i mares ............................. 1 punt 
 Iniciatives socials de reforç: socialització de material educatiu i altres .......................... 1 punt 
 Propostes d’activitats socials i culturals amb col·laboració amb altres entitats del territori .... 1 

punt 

 

ATENCIÓ ! Aquest document és un detall de la “Convocatòria ordinària per a la 
concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i 

de ciutat per a l'any 2022”. Consulteu tot el document en el següent enllaç. 

 

https://bop.diba.cat/anunci/descarrega-pdf/3162019

