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CRITERIS ESPECÍFICS DE VALORACIÓ – K / CIUTAT 

K) Immigració-Acollida i Refugi 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dues sol·licituds del mateix projecte entre els 
àmbits temàtics de D-Salut i Cures, E-Gent gran, F-Dones, G-Adolescència i Joventut, H-Infància, K-
Immigració-Acollida i Refugi, O-Persones amb discapacitat, U-Atenció persones sense llar i Dret a una 
alimentació adequada, V-LGTBI i W- Drets de Ciutadania. 

Exemple: un/a sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Ea11, Fa11 i Ka11; sí que podria presentar-
lo a dues d’aquestes modalitats. 

No es podrà presentar un mateix projecte a les línies Kb i Wa de manera simultània. 

Ka) Accions en l’àmbit de l’acollida i l’acompanyament ____________  (àmbit ciutat) 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dues sol·licituds del mateix projecte entre els 
àmbits temàtics de D-Salut i Cures, E-Gent gran, F-Dones, G-Adolescència i Joventut, H-Infància, K-
Immigració-Acollida i Refugi, O-Persones amb discapacitat i/o diversitat funcional, U-Atenció persones 
sense llar i Dret a una alimentació adequada, V-LGTBI i W- Drets de Ciutadania. Exemple: un/a sol·licitant 
no pot presentar el mateix projecte a Ea11, Fa11 i Ka11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes 
modalitats. 

Es prioritzaran projectes d’entitats vinculades territorialment, amb una incidència directa en clau de barri o 
districte. 

Les despeses del funcionament ordinari o intern de l'entitat o col·lectiu podran justificar part del projecte 
fins un màxim d'un 10%. 

Requisits: 

 Accions de promoció d’accés al coneixement de les llengües de la societat d’acollida de les persones 
migrades, que promoguin el coneixement de l’entorn. 

 Accions formatives que atenguin les especificitats establertes al marc comú europeu de referència de 
les llengües sobre aprenentatges, ensenyament i avaluació de llengües estrangeres per a persones 
migrades. 

 Accions formatives que ajudin a l’acompliment dels requisits administratius establerts per la legislació 
vigent en matèria d’estrangeria i d'acollida. (LOEX i Llei d’Acollida) 

 Accions formatives que treballin amb l’alumnat la competència intercultural i que mostrin la ciutat com 
espai divers en les línies marcades pel marc comú europeu de referència de les llengües i el Pla 
d’Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona 

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://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_materials_didactics/marc_europeu_de_referencia_per_a_les_llengues
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_materials_didactics/marc_europeu_de_referencia_per_a_les_llengues
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_materials_didactics/marc_europeu_de_referencia_per_a_les_llengues
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/legislacio/llei_dacollida_de_les_persones_immigrades_i_retornades_a_catalunya
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/legislacio/llei_dacollida_de_les_persones_immigrades_i_retornades_a_catalunya
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_materials_didactics/marc_europeu_de_referencia_per_a_les_llengues
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_materials_didactics/marc_europeu_de_referencia_per_a_les_llengues
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca
https://bop.diba.cat/anunci/descarrega-pdf/3162019
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 Accions que comptin amb programes d’avaluació de l’alumnat i formadors/es, entorns i metodologia. 
 Accions formatives desenvolupades per entitats sense ànim de lucre. 
 

Criteris de Valoració: 

 Accions de formació Instrumental bàsica en Castellà (Alfabetització)  ....................... 0,5 punt 
 Accions de formació Instrumental bàsica en Català (Alfabetització ...........................  0,5 punt 
 Diversitats de nivells oferts en llengua estrangera (A1, A2, B1...)  ................................ 1 punt   
 Formació impartida per docents amb formació acreditada (ELE; CLE, Educació de persones 

adultes, Formació de la Nova Ciutadania (certificat ACOF/UB) o equivalents) ............  1 punt 
 Formacions d’una durada de 45h o més.  ..................................................................... 1 punt 
 Dinamització d’espais de conversa en català i/o castellà  .........................................  0,5 punt 
 Formacions que comptin amb sistemes d’avaluació bidireccional, tant de l’aumnat com del 

sistema i el professorat ..............................................................................................  0,5 punt 
 Accions de coneixement de l’entorn de proximitat i acompanyament als recursos municipals 

i associatius del territori de les persones migrades  ...................................................... 1 punt  

Kb) Suport i assessorament jurídic a persones migrades __________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 Acompanyament i assessorament jurídic col·legiat en matèria d’estrangeria i asil. 
 Accions que facilitin l’accés a la informació bàsica i recursos que capacitin a les persones migrades en 

l’exercici dels seus drets i deures personals i de ciutadania 
 Acompanyament, assessorament i tramitació de recursos en via administrativa sense representació 

legal en àmbits sense cobertura de del dret a justícia gratuïta. 
 Accions que complementin els serveis i projectes municipals en el suport jurídic a les persones 

migrades. 

Criteris de Valoració: 

 Serveis propis de suport i assessorament jurídic gratuït en matèries d’Asil i Estrangeria 
desenvolupades per professionals de l’advocacia col·legiats/des, amb formació específica 
en estrangeria i asil)  ..................................................................................................... 1 punt 

 Serveis de suport en les presentacions telemàtiques i seguiment de les diferents sol·licituds 
i tràmits en l’àmbit d’Asil i Estrangeria 1 punt ................................................................ 1 punt 

 Serveis de suport i assessorament en la tramitació de recursos d’alçada i reposició en via 
administrativa  ............................................................................................................... 1 punt 

 Serveis de suport i assessorament jurídic i administratiu per a la contractació de persones 
en situació administrativa irregular  ............................................................................... 1 punt 

 Serveis de suport i assessorament oferts en horaris complementaris als serveis municipals 
que realitzen funcions semblants  ................................................................................. 1 punt 

 Serveis de suport per a la tramitació telemàtica de tràmits amb l’administració en barris sense 
punts d’atenció del projecte XARSE  ............................................................................. 1 punt 


