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Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les persones
ME/al
Núm. Exp.: 2019/1367

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS del CONTRACTE DE
SERVEI DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA PER A DOCENTS DEL “SIGUES TU: EINES I
ACTIUS PER A LA SALUT”(pm08), DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE DIPSALUT

PER INFORMACIÓ ALS LICITADORS:
Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut)
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Edifici Jaume Casademont
c/ Pic de Peguera, 15 La Creueta
17003 Girona
Telf. 972 41 47 20
Fax 972 41 47 30
Web institucional: www.dipsalut.cat
Adreça del Perfil de contractant: http://www.dipsalut.cat/perfil-del-contractant.html
Persones de contacte:
Qualsevol dubte o aclariment sobre el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o qualsevol altre informació relativa a aquest
expedient, ha de formular-se i es respondrà a través del “Tauler d’Anuncis” del perfil del
contractant disponible per a totes les empreses interessades.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/dipsalut
Procediment: Licitació del contracte de servei de formació a distància per als i les
docents participants en el programa “Sigues tu: eines i actius per a la salut” (pm08), del
catàleg de serveis de Dipsalut.
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Apartat I. DISPOSICIONS GENERALS
Prescripció 1. Introducció
Dipsalut és una administració pública local en forma d’organisme depenent de la
Diputació de Girona. S'encarrega de donar suport en matèria de salut pública als
municipis de la demarcació. Ho fa implementant programes de servei directe i de suport
tècnic i econòmic.
D’acord amb els fonaments de la declaració d’Ottawa de l’Organització Mundial de la
Salut (OMS) de l’any 1986, l’estratègia essencial de l’Àrea de Promoció de la salut,
Benestar i Atenció a les persones de Dipsalut és l’impuls d’estratègies que permetin
contribuir a la generació d’entorns saludables, a desenvolupar les habilitats de les
persones, a generar polítiques promotores de la salut i a reforçar l’acció comunitària.
Entenem la salut en el marc dels drets humans i partim d’una visió positiva de la salut
que creu i confia en les capacitats de les societats i de les persones d’utilitzar els
recursos disponibles per a generar salut, permetent-los avançar cap a un estat òptim de
benestar.
Per tal de fer operatiu aquest marc substantiu i contribuir a desenvolupar les capacitats
psicosocials necessàries tenir una bona salut en els infants i adolescents, Dipsalut posa
a disposició dels centres educatius de la demarcació de Girona el Programa “Sigues tu:
eines i actius per la salut” (pm08), adreçat als infants i adolescents que inclou diferents
estratègies per promoure l’aprenentatge de les habilitats per a la vida definides per la
OMS. Les empreses licitadores poden consultar més informació sobre el programa en
el web www.siguestu.cat.
El programa “Sigues tu” es duu a terme en l’àmbit de l’educació formal. En aquest
sentit, tant el sector de la salut com l’educatiu s’han posat d’acord en què no n’hi ha
prou amb “conèixer” sinó que cal “conèixer com fer”, fet que lliga amb l’ensenyament de
competències, és a dir en el desenvolupament de les capacitats per satisfer les
demandes i exigències complexes en contextos específics, mitjançant la mobilització
efectiva del coneixement i també d’altres factors condicionants del comportament
humà.
En aquest context, la formació dels docents esdevé un element clau pel tal d’assolir els
objectius del programa. Per aquest motiu, es fa necessari posar a disposició dels
docents que estan duent a terme el “Sigues tu”, diferents cursos adaptats a les seves
necessitats. Tanmateix per tal de flexibilitzar aquesta formació i poder adaptar-la a la
disponibilitat del major nombre de persones, es proposa que sigui en línia.
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Prescripció 2. Objectius
D’acord amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS), les escoles i els instituts són uns
espais adequats per promoure la salut. En aquest sentit, el professorat té una
capacitació professional que el qualifica com un actor clau en els objectius educatius
relacionats amb la salut. Així doncs, l’escola i l’institut són un context idoni per introduir
l’educació per a la salut de manera estructurada, especialment en aquells centres que
atenen infants i joves en situació de vulnerabilitat social i econòmica.
Per aquests motius, Dipsalut vol impulsar 4 accions formatives destinades al
professorat d’infantil, primària i secundària que participa en programa “Sigues tu” i
dissenyades en base als seus interessos i necessitats.
Les temàtiques que es proposen per a treballar en les diferents accions formatives són:
habilitats per a la vida, gestió dels conflictes, igualtat de gènere o coeducació i educació
emocional.
Apartat II. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
Prescripció 3. Objecte del contracte
L’objecte d’aquest plec tècnic és regular la prestació de 4 cursos de formació en línia
adreçats a docents d’infantil, primària i secundària que estan duent a terme el programa
“Sigues tu”.
Es proposa la divisió en lots d’aquest contracte atenent al criteri de temàtica del curs
d’acord amb la següent taula:
Lot

Temàtica del recurs

A

Habilitats per a la vida

B

Gestió de conflictes

C

Igualtat de gènere o coeducació

D

Educació emocional

Prescripció 4. Persones destinatàries
Les persones destinatàries de les diferents opcions formatives (lots A, B,C i D) són els i
les docents que estan duent a terme el programa “Sigues tu” de comarques gironines a
infantil, primària i secundària.
De manera excepcional i a proposta de Dipsalut, es podran oferir aquestes formacions
a professionals del camp de la salut i/o educació que tinguin relació amb algun
programa de Dipsalut.
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Prescripció 5. Acreditació del Departament d’Educació
Per poder participar en aquesta licitació, les empreses hauran d’acreditar que la
formació que es presenta a concurs estigui acreditada per un dels mitjans que es
detallen a continuació:
a. Reconeixement per part del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya com a activitat de formació permanent pel professorat de primària i
secundària.
b. Reconeixement per part d’alguna Universitat espanyola pública.

Prescripció 6. Condicions generals
La formació a distància requereix l’establiment de models pedagògics orientats a
promoure els processos d’aprenentatge de forma flexible amb una programació i
planificació ben estructurades. En aquest sentit, caldrà que les empreses licitadores
proposin les condicions perquè es facin efectius aquests aprenentatges i estableixi
sistemes de comunicació i intercanvi amb i entre l’alumnat a l’aula virtual, per tal de
crear entorns que promoguin la construcció del coneixement de forma adaptada a les
diferents característiques de cada persona participant.
Les empreses licitadores que presentin ofertes a qualsevol dels lots (A, B, C o D)
hauran complir les següents condicions:
1. Cada activitat formativa haurà de tenir la seva pròpia plataforma que haurà de
garantir aspectes com la usabilitat, la funcionalitat i el correcte suport tècnic a
l’alumnat.
2. Les activitats formatives podran ser en llengua catalana o castellana.
3. Cada activitat formativa haurà de tenir una càrrega lectiva d’entre 40 i 60 hores,
que caldrà justificar adequadament.
4. El nombre de persones que realitzin un curs dependrà de la càrrega lectiva
d’aquest amb un mínim de 25 i un màxim de 37 alumnes, segons la següent
proporció:
Nombre d'hores del curs

Nombre d'alumnes

40

37

45

33

50

30

55

27

60

25
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5. D’acord amb la tipologia de cada activitat formativa, l’empresa adjudicatària
haurà de comptar amb formadors de diferents especialitats.
6. L’empresa adjudicatària haurà de proporcionar un tutor o tutora que tindrà la
funció d’acompanyar les persones participants durant el curs. Caldrà que es
connecti diàriament a la plataforma per tal de controlar el desenvolupament del
curs. Concretament les seves funcions seran: facilitar l’aprenentatge, controlar i
gestionar els temps de participació de l’alumnat, resoldre de forma ràpida els
dubtes que es plantegin, proposar activitats i recursos complementaris i
resoldre aspectes bàsics i generals de tipus tècnic. Finalment, també haurà
d’animar, motivar, crear bon ambient de treball i facilitar l’intercanvi entre les
persones participants.
7. L’empresa adjudicatària haurà de disposar de suport especialitzat en cas
d’alguna incidència en l’accés o en l’ús de la plataforma
8. L’empresa adjudicatària assumirà totes les despeses derivades del treball de
les persones professionals encarregades de desenvolupar les activitats
formatives així com totes les obligacions legals que se’n derivin.
9. Dipsalut publicarà en el lloc web del programa “Sigues tu” la programació
d’activitats formatives objecte d’aquest contracte, en farà publicitat i en
gestionarà les inscripcions.
10. Caldrà pactar amb Dipsalut les dates de realització de les activitats formatives.
Aquestes es desenvoluparan preferentment entre els mesos de gener i abril,
però poden variar en funció dels interessos de les persones participants.
11. Dipsalut facilitarà el llistat de persones inscrites a l’empresa adjudicatària i
aquesta haurà de gestionar amb l’alumnat el registre a la plataforma, control i
seguiment del curs i gestió de l’acreditació.
12. En cas que l’activitat formativa tingui associada la realització d’algun tipus de
prova o treball per part dels assistents, la seva avaluació i tota la gestió
associada a aquest procés anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. Dipsalut
es reserva el dret d’accés a aquests treballs doncs podrien constituir una font
documental d’interès pel que fa a la pràctica de les persones professionals que
apliquen el programa Sigues tu.
13. En cas que l’activitat formativa requereixi algun tipus de material, aquest haurà
de ser prèviament revisat per Dipsalut que podrà incorporar modificacions si ho
considera oportú. L’empresa adjudicatària assumirà les despeses d’elaboració i
producció dels materials.
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14. Quan no es pugui acreditar la formació amb el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya perquè la persona que ha participat a la formació no
forma part del personal docent de la Generalitat de Catalunya, l’empresa
adjudicatària haurà de facilitar el corresponent certificat d’aprofitament (sempre
i quan hagi obtingut una valoració positiva de les tasques planificades en
relació amb l’aprofitament). Aquest certificat es farà en format pdf i podrà ser
descarregat des de la plataforma o bé li serà enviat a la persona interessada
per correu electrònic.
15. En cas que alguna persona abandoni el curs abans de la seva finalització,
l’empresa adjudicatària haurà de facilitar a Dipsalut aquesta informació el més
aviat possible.
16. Un cop finalitzat el curs, l’empresa adjudicatària haurà d’enviar un llistat a
Dipsalut amb les persones que han finalitzat satisfactòriament el curs i per tant
poden obtenir l’acreditació.
17. Caldrà que l’empresa adjudicatària situï sempre la formació en el marc del
programa “Sigues tu". En aquest sentit, en les comunicacions amb l’alumnat
l’empresa adjudicatària s’haurà de presentar com a proveïdora de serveis del
programa “Sigues tu” de Dipsalut.
18. Dipsalut realitzarà l’avaluació del les activitats formatives i es reserva el dret de
modificar el temari o arribat el cas reorientar alguna activitat si aquesta no
compleix els estàndards de qualitat desitjats.
Les empreses es podran presentar a qualsevol dels 4 lots, però només podran ser
adjudicatàries de com a màxim dos lots. S’adjudicarà el lot a l’empresa que obtingui
una puntuació més elevada d’entre les que han presentat oferta per aquell lot. En cas
que només es presenti una única proposta a un determinat lot, aquesta s’adjudicarà
directament. En cas que una mateixa empresa obtingui la puntuació més alta en més
de dos lots, el primer criteri seria adjudicar el lot al qual no s’hagués presentat cap altra
empresa i el segon criteri seria adjudicar el lot pel que s’obtingui la puntuació més alta.

Prescripció 7. Condicions especials per a cada lot
Caldrà tenir en compte les característiques particulars de cada lot definides a
continuació:
Lot A - Servei de gestió del curs Habilitats per a la vida per docents d’infantil,
primària i secundària que estan duent a terme el programa “Sigues tu”.
Continguts: El curs haurà d’estar basats en les 10 habilitats per a la vida definides per
OMS, en la seva versió de 1993 que inclou les habilitats: presa de decisions, solució
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de problemes, pensament creatiu, pensament crític, comunicació efectiva, relacions
interpersonals, autoconeixement, empatia, gestió de les emocions i gestió de l’estrès; o
bé en la versió 2003 que inclou les habilitats: interpersonals i de comunicació, de
negociació i refús, d’empatia, de cooperació i treball en equip, d’advocació, de presa de
decisions i solució de problemes, de pensament crític, per augmentar l’autoestima, per
assumir el control, per agafar responsabilitat, per gestionar els sentiment i per gestionar
l’estrès.
Objectius: Que les persones participants coneguin les habilitats per a la vida i les
puguin practicar en situacions concretes i en base a les característiques personals de
cadascú per tal que posteriorment les puguin entrenar amb el grup aula.
Metodologia: Haurà de ser una metodologia interactiva i participativa que utilitzi
l’experiència, opinions i coneixements del grup per explorar i desenvolupar possibilitats i
opcions. El cicle d’aprenentatge de les habilitats haurà d’incloure els següents passos:
el primer pas és definir les habilitats i com lliguem a un determinat comportament o
condició, també generar exemples negatius i positius de com es poden aplicar les
habilitats i corregir percepcions errònies; el segon pas consisteix en l’adquisició i
utilització de les habilitats, de manera que caldrà donar oportunitats per practicar-les
amb suport i feedback, també donar recomanacions per corregir els errors; el tercer pas
serà el foment, manteniment i generalització de les habilitats, que consistirà en fer
propostes per practicar les habilitats personalment i fomentar l’autoavaluació i el
reajustament.
Lot B - Servei de gestió del curs Gestió de conflictes per docents d’infantil,
primària i secundària que estan duent a terme el programa “Sigues tu”.
Continguts: a títol orientatiu hauran d’incloure els següents aspectes: la
conceptualització del conflicte: elements i tipus, la percepció positiva del conflicte, les
habilitats comunicatives: l’assertivitat i la negociació, la gestió del conflicte i els mètodes
de resolució de conflictes: mediació.
Objectius: Que les persones participants comprenguin la naturalesa i els elements del
conflicte i siguin capaces de posar en pràctica les habilitats comunicatives i les
tècniques necessàries per tal de resoldre els conflictes de manera positiva.
Metodologia: Haurà de ser una metodologia interactiva i participativa que utilitzi
l’experiència, opinions i coneixements del grup per explorar i desenvolupar possibilitats i
opcions. Les activitats proposades s’hauran de basar en la realitat de les persones
docents i desenvolupar eines que les ajudin a resoldre els conflictes diaris de l’aula.
Lot C - Servei de gestió del curs Igualtat de gènere o coeducació per docents
d’infantil, primària i secundària que estan duent a terme el programa “Sigues tu”.
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Continguts: a títol orientatiu hauran d’incloure els següents aspectes: bases
conceptuals de la coeducació, estereotips i prejudicis de gènere, construcció social de
gènere, la diversitat d'orientació sexual i de identitat de gènere, usos no sexistes del
llenguatge i violència de gènere.
Objectius: Que les persones participants coneguin els aspectes bàsics sobre els
estereotips, la construcció social de gènere, la identitat i l’orientació sexual, així com les
pautes necessàries per incorporar la coeducació a la pràctica docent.
Metodologia: Haurà de ser una metodologia interactiva i participativa que utilitzi
l’experiència, opinions i coneixements del grup per explorar i desenvolupar possibilitats i
opcions. Les activitats proposades s’hauran de basar en la realitat de les persones
docents i desenvolupar eines que les ajudin a incorporar de forma efectiva la
coeducació a l’aula.
Lot D - Servei de gestió del curs Educació emocional a l’aula per docents
d’infantil, primària i secundària que estan duent a terme el programa “Sigues tu”.
Continguts: a títol orientatiu hauran d’incloure els següents aspectes: bases
conceptuals de la intel·ligència i el desenvolupament emocional, consciència i regulació
emocional, metodologia de l’educació emocional aplicada a l’aula i atenció a la
diversitat a través de l’educació emocional.
Objectius: Que les persones participants coneguin els diferents processos emocionals
segons les etapes evolutives i que puguin aplicar eines i estratègies per desenvolupar
l’educació emocional a l’aula.
Metodologia: Haurà de ser una metodologia interactiva i participativa que utilitzi
l’experiència, opinions i coneixements del grup per explorar i desenvolupar possibilitats i
opcions. Les activitats proposades s’hauran de basar en la realitat de les persones
docents i desenvolupar eines que les ajudin a incorporar de forma efectiva l’educació
emocional a l’aula.

Apartat III. GESTIÓ DE LA QUALITAT DEL SERVEI
Prescripció 8. Mecanismes de coordinació i seguiment del servei
Dipsalut ha de controlar el compliment de les condicions d’aquest contracte, a través de
la persona o persones que designi com a responsables del contracte i ha de posar en
coneixement del contractista les deficiències, anomalies o incidències detectades. Si es
detecten anomalies o incorreccions respecte de les especificacions pactades, el cost
derivat de la seva posterior esmena ha d’anar a càrrec del contractista.
La coordinació i seguiment del servei contempla entre d’altres, les següents accions:
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1. Determinar un calendari periòdic de reunions semestrals per consensuar un
calendari de formació, directrius i instruccions de les actuacions descrites en
aquest contracte.
2. Informar sobre la conveniència de la modificació contractual, la seva pròrroga, la
incoació d’expedient sancionador, la resolució anticipada del contracte, si
s’escau, així com qualsevol altre incidència contractual.
3. Validar les factures presentades pel contractista un cop comprovat que els
serveis facturats han estat realitzats.
Prescripció 9. Confidencialitat i propietat intel·lectual
De conformitat amb el que estableix el Reglament UE 2016/679 de 27 d’abril, del
Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, el president
de Dipsalut, el dia 21 de març de 2018, va aprovar per decret de presidència la
modificació del Registre d’activitats de tractament de l’Organisme Autònom de Salut
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) amb efectes a partir del 21 de desembre de
2018, pel qual es regula la responsabilitat de Dipsalut vers el tractament de dades
protegides a les que té accés en desenvolupament de les seves competències.
Pel que fa a la confidencialitat i propietat intel·lectual caldrà tenir en compte:
1. L’empresa adjudicatària i el personal que intervingui en l’objecte d’aquest plec
es comprometen al compliment de la legalitat vigent en relació amb la protecció
de dades de caràcter personal i a garantir la confidencialitat de tots els
processos endegats en el marc d’aquesta contractació.
2. Dipsalut facilitarà a l’empresa adjudicatària informació dels alumnes inscrits a la
formació a través del web www.siguestu.cat. En aquest conjunt de dades figuren
nom, cognom, centre educatiu de treball i correu electrònic. L’empresa
adjudicatària no podrà fer ús d’aquestes dades per tràmits que no estiguin
directament relacionats amb el servei.
3. L’empresa adjudicatària haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella
informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte, que per
la seva pròpia naturalesa hagi de tractar-se com a tal. Aquest deure es
mantindrà també amb posterioritat a la resolució de la relació contractual.
4. D’acord amb la disposició addicional 25 apartat 2 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, el contractista tindrà la consideració
d’encarregat del tractament en el sentit i amb les obligacions establertes a
l’article 28 del Reglament General de Protecció de Dades. Seguirà les
instruccions de Dipsalut en relació al tractament de les dades i, prèviament a
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l’inici dels treballs, signarà el document sobre el compliment d’aquesta
normativa que Dipsalut li facilitarà.
5. Un cop finalitzada la relació contractual amb Dipsalut, l’empresa destruirà o, si
escau, retornarà els suports o documents en els que consti alguna dada que
provingui del fitxer de dades propietat de Dipsalut, sense conservar-ne cap
còpia i sense que cap persona, física o jurídica, entri en contacte amb les
dades.
Prescripció 10. Imatge corporativa
En qualsevol acció d’informació i/o difusió de l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte
d’aquest contracte, es farà constar a Dipsalut.
Perquè així sigui, caldrà incloure el logotip de l’Organisme i del programa de manera
preferent en qualsevol acció d’informació i/o difusió que dugui a terme el contractista en
relació a l’objecte d’aquest contracte.
Pel que fa a la imatge corporativa l’empresa a qui se li adjudiqui aquest servei assumeix
que preservarà la qualitat del servei, el tracte correcte amb l’alumnat vetllant per la
bona imatge de l’organisme.
Prescripció 11. Difusió a través de les xarxes socials
La difusió del contracte, a través de les xarxes socials que tot seguit es detallen, es
podrà iniciar un cop s’hagi formalitzat aquest i, correspondrà a Dipsalut, amb menció al
contractista, la primera publicació, que caldrà que el contractista comparteixi en cas que
tingui perfil a la plataforma social on es comuniqui.
Les comunicacions que el contractista faci en qualsevol de les plataformes socials i en
relació amb l’objecte d’aquest contracte mencionarà a Dipsalut.
Facebook

https://www.facebook.com/Dipsalut.ddgi

Twitter

https://twitter.com/dipsalut

Instagram

http://instagram.com/dipsalut

Youtube

https://www.youtube.com/user/CanalDipsalut

Slideshare http://www.slideshare.net/Dipsalut
Pinterest

http://www.pinterest.com/dipsalut/

Dipsalut podrà facilitar una guia d’estil que l’adjudicatari haurà de seguir sempre que usi
les xarxes socials per fer difusió del servei.
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