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CRITERIS ESPECÍFICS DE VALORACIÓ – H / DISTRICTE 

H) Infància 

Ha) Promoció de la infància _________________________________  (àmbit districte) 

Es valoraran només les iniciatives de promoció a la infància que es realitzin fora de l’horari escolar 
obligatori. 

Queden exclosos: 
 Els projectes de promoció a la infància que es realitzin dins de l’horari escolar obligatori, llevat de  

projectes educatius del Dia de la Diversitat , projectes de prevenció de les violències sexuals en la 
infància i projectes d’Aprenentatge i Serveis (APS) en l’àmbit de la participació dels infants. 

 Els projectes restringits exclusivament a persones associades o a la persona física o jurídica o l’agent 
que ho organitzi o gestioni, així com els projectes adreçats exclusivament a només un col·lectiu de 
persones. 

 Els projectes que no contemplin la perspectiva de gènere i la diversitat. 
 Els projectes que no incorporin algun dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de 

l’Agenda 2030. 

Requisits:  

 Projectes que afavoreixin la sensibilització i el coneixement dels drets dels infants, i especialment que 
fomentin que els infants són subjectes de ple dret. 

 Projectes que difonguin els drets dels infants mitjançant la televisió, la ràdio, la premsa o l’Internet, amb 
la participació activa dels infants. 

 Promoció d’activitats d’educació en el lleure adreçades als infants. 
 Projectes de promoció i prevenció de la vulneració dels drets dels infants.  
 Projectes que promoguin la participació directa dels infants en tots els àmbits que fomentin el seu 

lideratge i la seves aportacions com a especialistes en els temes que els afecten (*).  
 Projectes que fomentin la implicació dels infants en la governança de les entitats, i que contemplin la 

seva vinculació territorial.  
 Projectes que incorporin els infants en els òrgans de participació de les entitats (*). 
 Projectes que promoguin la constitució d’associacions d’infants o seccions infantils dins les entitats de 

persones adultes (*). 
 Projectes que fomentin la creació d’entitats independents i autònomes per part dels infants (*). 
 Projectes intergeneracionals i sempre amb infants. 
 Projectes que difonguin al col·lectiu dels infants els Objectius de Desenvolupament Sostenible Agenda 

2030 en clau d’infància. 
 Projectes de prevenció de la violència sexual cap als infants. 
 
 

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
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 Projectes que abordin el tema de la soledat i els infants. 
 Projectes que contribueixin als objectius de la proposta educativa Dia de la Diversitat, orientada al 

foment, sensibilització i educació en drets humans (enllaç: 
https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/canal/dia-de-la-diversitat). 
(*) Les entitats que hagin presentat un projecte orientat a la participació dels infants, i rebin subvenció 
municipal, queden obligades a l’assistència de fins a 3 reunions de treball, convocades pel Departament 
de Promoció de la Infància, per tal de compartir i generar coneixement sobre la participació dels infants. 
 

Criteris de Valoració: 

 Anàlisis de l’avaluació d’impacte del projecte ........................................................... 0,5 punts 
 Que el projecte contribueixi a la difusió dels drets dels infants, que fomenti la participació 

activa dels infants, i que contempli la coordinació amb espais de participació existents, 
especificant com es durà a terme .................................................................................. 1 punt 

 Treball en xarxa: quantificació del percentatge de temps que es dedica al treball en 
xarxa ....................................................................................................................... 0,75 punts 

 Que l’objecte del projecte contempli la descripció d’un diagnòstic participatiu, del 
coneixement del territori on s’implementa, i de les característiques del col·lectiu 
destinatari ............................................................................................................... 0,75 punts 

 Que sigui un projecte innovador incorporant la veu dels infants de forma creativa en el context 
de la Covid-19 .......................................................................................................... 0,5 punts 

 Que el projecte incorpori i especifiqui mesures concretes per a la prevenció de qualsevol 
tipus de maltractament i de violència sexual cap als infants..................................... 0,5 punts 

Hc) Projectes d’intervenció socioeducativa per a menors en situació de risc social 
 (àmbit districte) 

Requisits. 

 El projecte no serà igual o similar a altres de la mateixa entitat amb quals l’Ajuntament col·labori 
mitjançant conveni, subvenció o contractació o concertació de l’Institut Municipal de Serveis Socials. 

 El projecte va dirigit a col·lectius d‘infància, adolescència i llurs famílies en situació de risc social, 
detectat des dels serveis socials,  vulnerabilitat i/o exclusió social per causes derivades de 
problemàtiques exclusivament sociofamiliars. No es podran presentar projectes d’activitats únicament 
adreçades a altres col·lectius ni aquelles que es desenvolupin en serveis de competència d’altres 
Administracions no municipals.  

 El projecte ha d’incidir en l’atenció social directa a infants, adolescents i/o llurs famílies, mitjançant plans 
d’intervenció educativa i haurà d’incloure’s en alguna d’aquestes tipologies: 

- Projectes d’Intervenció Socioeducativa dirigits a famílies amb infants d’entre 0 i 3 anys, les 
finalitats específiques han de ser:   

· Acompanyar en l’adquisició d’eines per a la millora de la criança. 
- Projectes d’Intervenció Socioeducativa, excepte els Centres Oberts, dirigits a infants i/o 

adolescents d’entre 4 i 15 anys, fora d’horari escolar, les finalitats dels quals incloguin:  
· Educar per l’autocura i la millora dels hàbits vida saludable 
· Oferir suport i acompanyament al procés d’escolarització. 

- Projectes d’Intervenció Socioeducativa dirigits a famílies amb infants i/o adolescents d’entre 4 
i 17 anys, les finalitats dels quals incloguin:  

· Acompanyar en l’adquisició d’eines per a la millora de l’exercici de la parentalitat.  
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- Projectes d’Intervenció Socioeducativa, excepte els Centres Oberts, dirigits a adolescents 
d’entre 16 i 17 anys, les finalitats dels quals incloguin:  

· Promoure l’autonomia personal i l’autocura. 
Totes les tipologies inclouran finalitats transversals: 
- Promoure les competències emocionals: identificació i regulació de les pròpies emocions i les de 

l'infant i l’adolescent a càrrec, la promoció del vincle intrafamiliar. 
- Promoure les competències socials, de relació i de comunicació positiva amb l’entorn. 

Criteris de Valoració: 

 Capacitat del projecte. Número d’infants i adolescents i de famílies que seran ateses en el 
projecte, percentatge d’infants i adolescents i de i famílies en situació de risc social ... 1 punt 

 Percentatge de famílies i/o infants i adolescents atesos que disposen de Pla de Treball 
Individual dins el projecte, amb compromís i seguiment ............................................... 1 punt 

 Intensitat del projecte: periodicitat de les sessions, hores setmanals, etc. ............... 0,5 punts 
 Grau de coordinació i treball conjunt amb la xarxa de serveis socials públics i del tercer 

sector. Abordatge comunitari .................................................................................... 0,5 punts 
 Influència del projecte sobre la població de territoris de la Ciutat amb major necessitat segons 

indicadors socioeconòmics i/o amb menor número de recursos socials existents ........ 1 punt 

 


