
 

 

CONTRACTE DE SERVEIS  

  

Projecte de formació del professorat escolar i de batxillerat a Catalunya 

en la promoció de la discrepància i el debat constructiu a les aules 

  

  

Descripció conceptual  

Els darrers anys, per circumstàncies diverses, detectem que s’ha produït a les aules un 

deteriorament del debat i la capacitat d’acceptació de la discrepància. Creiem que una escola 

democràtica i forta és aquella en la que l’alumnat és espurnat a establir diàlegs constructius i a una 

sana i respectuosa confrontació d’idees. El foment del pensament crític, juntament amb la capacitat 

d’autocrítica i, gràcies a la confrontació d’idees, la revaluació dels propis postulats, son una eina 

imprescindible per a una escola en pau. És per això que des de l’àrea “Diàleg social i polític” de 

l’ICIP creiem necessari la realització d’un projecte de formació del professorat escolar i de batxillerat 

a Catalunya en la promoció de la discrepància i el debat constructiu a les aules. Resulta 

imprescindible que els docents animin la realització de debats a l’aula, fins i tot dels temes que 

puguin resultar més polèmics o controvertits, i sempre complint unes mínimes regles de convivència 

i respecte, per tal d’enfortir el jovent i gaudir d’una ciutadania empoderada i democràtica.    

Objecte de contractació  

• Confecció i disseny d’un projecte de formació del professorat escolar i de batxillerat a 

Catalunya en la promoció de la discrepància i el debat constructiu a les aules;  

• Conducció i facilitació de les sessions de formació.   

• Sistematització de les sessions, tot incloent la metodologia emprada i un resum dels 

assoliments.    

• Mecanismes de valoració de la iniciativa un cop realitzada.  

 

Condicions del contracte  

• Supervisió i seguiment del servei pel responsable del contracte de l’ICIP.   

• Contractació sotmesa a la Llei de Contractes del Sector Públic (contractació menor).   

• Facturació un cop completat el servei  

  

Termini màxim de finalització del servei  

1 de desembre de 2022.  

  



 

Import màxim de la contractació  

8.000,00 euros (sense IVA).  

El pressupost ha d’incloure els aspectes logístics per a la conducció de les sessions i la seva 
difusió (lloguer de local, materials de suport, contacte i selecció de persones participants, difusió 
de l’activitat).   
 
Penalitzacions que poden donar lloc a la resolució del contracte:  

• No assolir el quòrum mínim de persones participants en el projecte (15 persones).  

• Incomplir el termini màxim de finalització del servei.  

• Baixa qualitat del servei, d’acord amb la valoració final del responsable del contracte  

de l’ICIP.  
  

Criteris de valoració  

• Caràcter innovador de la metodologia proposada.  

• Capacitat d’impacte social o polític de la proposta (en funció del perfil de les persones que hi 

participarien, i de l’àmbit geogràfic en el que es desenvoluparia).  

• Indicadors i mecanismes de valoració de la iniciativa un cop realitzada.   

• Experiència demostrada en l’objecte de contractació.  

• Proposta de sistematització de les sessions.   

• Preu de l’oferta.  

  

Lliurament de propostes  

L’ICIP acceptarà propostes fins al divendres 1 de juliol de 2022, inclòs.  

Les propostes s’han d’enviar al correu electrònic paguiar@icip.cat incloent a l’assumpte 
“Convocatòria formació professorat debat”.   

Les propostes hauran d'incloure:  

• Descripció tècnica: objectius, metodologia, cronograma (indicant el nombre de sessions i la 

durada) i criteris de selecció dels i les mestres i professors/es participants.  

• Caràcter innovador de la proposta.   

• Impacte previst de la proposta   

• Criteris i mecanismes d’avaluació de la iniciativa.  

• Currículum de la persona o equip que presenta la proposta, amb un mínim de dos 

exemples de treballs anteriors semblants al licitat. 

• Proposta de sistematització de l’activitat.   

• Pressupost, incloent les dades fiscals de la persona o entitat que realitza la proposta, i el 

detall d’impostos (IVA, IRPF/IRNR o altres) que s’hagin d’aplicar.  

  



 

La proposta que obtingui millor valoració serà l'adjudicatària del contracte, sense perjudici que l'ICIP 

pugui deixar la contractació deserta si cap de les ofertes presentades no arriba a la qualitat mínima 

exigida. L'ICIP es reserva el dret a difondre i reproduir el treball resultant i serà el titular de qualsevol 

dret d'autor que se’n derivi, en exclusiva, per a l'àmbit mundial.  

D’acord amb la Llei de contractes del sector públic, els contractes de serveis que tinguin per objecte 
el desenvolupament i la posada a disposició de productes protegits per un dret de propietat 
intel·lectual o industrial portaran aparellada la cessió d’aquest a l’Administració contractant”.  

Finalitzat el període de presentació de propostes, es comunicarà l’adjudicació a l’entitat i/o 
empresa adjudicatària, en un termini màxim de una setmana.   

 


