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DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT

ORDRE

ENS/101/2012, de 19 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a 
l’atorgament de subvencions a centres educatius públics i privats concertats de 
Catalunya que imparteixen educació primària per realitzar activitats extraescolars 
o complementàries en llengua estrangera, i s’obre la convocatòria pública per a 
l’any 2012.

L’ensenyament de les llengües és una prioritat de la Unió Europea pel seu impacte en el desenvolupament de les estratègies de l’alumnat per a l’aprenentatge al llarg 
de la vida, pel seu paper facilitador de la mobilitat europea i de l’escolarització en 
etapes postobligatòries, i per la millora que se’n deriva en les habilitats de comuni·cació, interculturalitat i convivència, essencials en un món plural.

Per tal d’impulsar decididament la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües estrangeres en l’ensenyament de règim general, cal dur a terme actuacions 
que incideixen tant en els aspectes metodològics vinculats amb el desenvolupament 
ordinari de les classes, com en la potenciació d’activitats complementàries i projectes 
que facilitin l’ús de les llengües en contextos reals.

En aquest sentit, el Departament d’Ensenyament vol fomentar l’equitat en la rea·
lització d’activitats extraescolars o complementàries per a l’aprenentatge vivencial 
de llengües estrangeres, que es realitzin en centres educatius de Catalunya que 
imparteixen ensenyaments d’educació primària.

Per això, de conformitat amb el que preveuen el Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i 
els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
i a proposta de la Subdirecció general de Llengua i Plurilingüisme de la Secretaria 
de Polítiques Educatives,

ORDENO:

Article 1
Bases

Aprovar les bases reguladores per atorgar subvencions a centres educatius públics 
i privats concertats de Catalunya que imparteixen educació primària per a l’orga·
nització d’activitats complementàries o extraescolars en llengües estrangeres, les 
quals consten a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 2
Convocatòria

Obrir convocatòria pública per a la concessió de les subvencions corresponents 
a l’any 2012, que es regeix per les bases que es publiquen a l’annex d’aquesta Or·
dre.Les activitats subvencionades són les que es realitzin dins del termini comprès 
entre l’1 de gener i el 31 d’agost de 2012.

Article 3Beneiciaris
Poden participar en aquesta convocatòria els centres educatius de Catalunya que imparteixin ensenyaments d’educació primària, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, de titularitat municipal i de titularitat privada en règim de concert.
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Article 4
Sol·licituds

Els centres educatius interessats a participar en aquesta convocatòria han de 
formalitzar una sol·licitud electrònica adreçada al Servei de Llengües Estrangeres de la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme del Departament d’Ense·
nyament, d’acord amb el formulari disponible a les pàgines:

Per als centres públics del Departament d’Ensenyament:
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCen·

tres.
Per als centres de titularitat municipal o de titularitat privada:
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPIni·

ci.
El termini de presentació és d’un mes natural a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

Article 5
Crèdit

Es destina a la concessió d’aquestes subvencions un import total màxim de 
650.000,00 euros, dels quals 390.000,00 euros aniran a càrrec de la partida pressu·
postària D/226003700/4240/0072, 162.500,00 euros a càrrec de la partida pressu·
postària D/482000100/4240/0072 i els 97.500,00 euros restants a càrrec de la partida 
pressupostària D/460000100/4240/0072, del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2012.

Aquests imports es poden redistribuïr en funció dels projectes seleccionats d’una 
o altra tipologia de centres.

Article 6
Resolució

El secretari de Polítiques Educatives resol per delegació aquesta convocatòria, 
en el termini màxim de sis mesos, comptats des de l’endemà de la finalització del 
termini per presentar sol·licituds.

La resolució de la convocatòria es notifica al centres educatius interessats i s’hi 
dona publicitat a les pàgines web:

Per als centres públics del Departament d’Ensenyament:
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCen·

tres.
Per als centres de titularitat municipal o de titularitat privada:
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPIni·

ci.
També s’hi donarà publicitat al tauler d’anuncis de la seu central del Departa·

ment d’Ensenyament, als diferents Serveis Territorials i al Consorci d’Educació 
de Barcelona, amb indicació de si exhaureix o no la via administrativa, dels pos·
sibles recursos, dels òrgans davant els quals es podran interposar, i del termini per 
interposar·los.

Les subvencions concedides per un import igual o superior a 3.000,00 euros es publiquen també al DOGC.
En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s’entenen desestimades si no hi 

recau resolució expressa en el termini previst.

Article 7Justiicació
Els centres beneficiaris han d’acreditar davant del Servei de Llengües Estran·

geres de la Subdirecció de Llengua i Plurilingüisme, una vegada efectuades les 
activitats i abans del 15 de novembre de 2012, en una memòria final, i de la forma 
que hi preveuen les bases reguladores, que s’han realitzat les actuacions i que s’han 
complert els requisits exigits per obtenir la subvenció i que l’import de la subvenció 
s’ha destinat a les actuacions per a les quals s’ha concedit.

Disposicions



CVE-DOGC-A-12079020-2012

20921Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6114 – 24.4.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

Article 8Els ajuts adreçats a centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya 
no tenen el tractament de subvenció.

Article 9
Les subvencions no tenen caràcter recurrent.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interes·
sades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat al que 
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, i 115 i 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la 
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 19 de març de 2012

IRENE RIgAU I OLIvER

Consellera d’Ensenyament

ANNEx

Bases reguladores

—1 Objecte
L’objecte d’aquestes subvencions és fomentar l’equitat en la realització d’activi·

tats extraescolars o complementàries relacionades amb l’aprenentatge vivencial de 
llengües estrangeres, que es desenvolupen en centres educatius de Catalunya que 
imparteixen ensenyaments d’educació primària.

Es subvencionen preferentment les activitats organitzades en grups i equips reduïts, 
amb sessions teatrals, musicals, de lectura, lúdiques, esportives, d’interacció amb els altres, de coneixement del món o de creixement personal, que utilitzin tècniques de comprensió i expressió en situacions presencials, audiovisuals o multimèdia que 
requereixin una participació activa de l’alumnat.

—2 Beneficiaris
Poden sol·licitar aquestes subvencions els centres educatius de Catalunya que imparteixin ensenyaments d’educació primària, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, de titularitat municipal i de titularitat privada en règim de concert.

—3 Requisits i obligacions dels beneficiaris3.1 El centres de titularitat municipal i els de titularitat privada en règim de 
concert, han de complir els requisits següents:a) Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat, i 
de les obligacions davant la Seguretat Social.

La presentació de la sol·licitud de la subvenció implica l’autorització a l’Admi·nistració de la Generalitat per a la comprovació d’ofici de les dades corresponents al compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat i amb 
la Tresoreria de la Seguretat Social.

b) No trobar·se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impossibiliten per ser 
beneficiari de la subvenció.
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c) Complir els requisits establerts als articles 32, 33 i 36 de la Llei 1/1998, de 7 
de gener, de política lingüística.

d) Estar al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament de subvenci·
ons.

e) Els centres educatius amb una plantilla igual o superior a vint·i·cinc persones, 
han d’haver adoptat els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d’assetjament 
sexual i d’assetjament per raó de sexe i intervenir·hi en llurs centres de treball.

f) Disposar dels mitjans humans i materials necessaris i tenir assignats els recursos 
econòmics necessaris per a la realització de l’activitat de prevenció de riscos laborals 
a l’empresa, d’acord amb el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre.

g) Els centres educatius amb 50 treballadors o més, han de donar ocupació, 
almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat, o bé aplicar les mesures 
alternatives establertes a la normativa d’aplicació.

3.2 El compliment dels requisits s’acredita mitjançant les declaracions responsa·
bles que conté la sol·licitud, i la informació que preveu la base 6 d’aquesta Ordre.

—4 Modalitats d’accions subvencionables
4.1 S’estableixen les següents modalitats d’accions subvencionables, d’entre 

les quals els centres han d’escollir·ne una:
4.1.1 Modalitat A) Accions d’atenció intensiva.
Objecte: consisteix en colònies, casals o estades lingüístiques, adreçades a la 

realització d’activitats en situació d’immersió en la llengua estrangera i en ambients 
lúdico·educatius i d’estudi.

Durada: tenen una durada mínima de set dies naturals continuats, amb o sense 
pernoctació, amb un mínim diari de cinc hores. Si hi ha pernoctació, ha de ser en un alberg juvenil o una casa de colònies autoritzada per la Generalitat de Catalunya.

Marc d’actuació: aquesta acció es realitza en el marc del projecte lingüístic del 
centre.

Sol·licituds preferents: tenen prioritat les sol·licituds dels centres educatius que 
hagin estat seleccionats en la convocatòria específica del Pla Integral de Llengües Estrangeres promoguda per la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme, 
o que tinguin vigent un pla Experimental de Llengües Estrangeres de les convoca·
tòries 2009·2012 o 2010·2013.Grups: els grups han d’estar constituïts per alumnat del mateix nivell educatiu 
o del mateix cicle, en nombre no inferior a 12. Dos centres d’una mateixa comarca 
o municipi es poden agrupar per constituir un grup, només en el cas que cap dels 
dos centres arribi al nombre mínim d’alumnes requerit.

Import de l’ajut: serà de 6.500,00 euros per grup, en concepte de borsa per l’alumnat 
d’un cicle. Cada centre pot sol·licitar com a màxim una borsa per cicle.

Responsables: cada centre ha de tenir com a referent un professor/a responsable que 
vetlli pels aspectes educatius generals i per que l’alumnat estigui acompanyat durant 
les sessions o les estades pels responsables i monitors contractats a tal efecte.

Si el grup està constituït per alumnat de dos centres, ha d’haver·hi un coordinador 
responsable per cada centre. En cas de pernoctació en albergs o cases de colònies, 
els/les professors/es responsables del/s centre/s implicats són preferentment els qui 
han d’acompanyar el grup i, si no és així, s’han de justificar les causes per escrit i nomenar la persona de referència que en faci aquelles funcions.

El professorat acompanyant a sortides externes al qual sigui d’aplicació, pot acollir·se a la convocatòria que es publiqui al DOGC per a la concessió d’ajuts al professorat 
i al personal laboral dels centres educatius del Departament d’Ensenyament, per a 
activitats educatives realitzades fora dels centres, si s’escau.

Assegurança: els desplaçaments i l’estada de l’alumnat i del professorat acom·
panyant fora del centre educatiu han d’estar coberts per una pòlissa d’assegurança 
contractada a l’efecte.

4.1.2 Modalitat B) Accions d’atenció continuada.
Objecte: consisteix en la realització de tallers extraescolars i cursets temàtics 

complementaris en llengua estrangera, per tal de facilitar a l’alumnat entorns que 
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serveixin per desenvolupar estratègies de comprensió i expressió oral en llengua 
estrangera. Les propostes han de promoure i afavorir la participació de l’alumnat en activitats creatives, lúdiques, educatives i engrescadores, que incrementin l’interès i l’eficiència en l’aprenentatge vivencial de llengües estrangeres

Durada: tenen una durada mínima de 75 hores repartides durant tot el curs 
escolar.Grups: els grups han d’estar constituïts per un mínim de 12 alumnes.

Import de l’ajut: serà de 6.500,00 euros per grup, en concepte de borsa per l’alumnat 
d’un cicle. Cada centre pot sol·licitar com a màxim una borsa per cicle.

Marc d’actuació: aquesta acció es realitza en el marc del projecte lingüístic del 
centre.

Sol·licituds prioritàries: tenen prioritat les sol·licituds dels centres educatius que 
hagin estat seleccionats en la convocatòria específica del Pla Integral de Llengües Estrangeres promoguda per la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme, 
o que tinguin vigent un pla Experimental de Llengües Estrangeres de les convoca·
tòries 2009·2012 o 2010·2013.

Responsables: cada centre ha de tenir com a referent un professor responsable 
que vetlli pel aspectes educatius generals i per que l’alumnat estigui acompanyat 
durant les sessions pels responsables i monitors contractats a tal efecte.

Si el grup està constituït per alumnat de dos centres, ha d’haver·hi un coordinador 
responsable per cada centre.

Assegurança: les activitats han d’estar cobertes per una pòlissa d’assegurança 
que cobreixi els riscos.

4.2. Són característiques comunes a ambdues modalitats d’acció les següents:
4.2.1 La participació de l’alumnat en l’activitat és voluntària i es concreta en una 

carta de compromís entre la família i l’escola.
4.2.2 El centre educatiu:
Pot optar per una única modalitat per cicle.
Es compromet a mantenir un espai web o blog per a la difusió del projecte al llarg de tota la seva vigència.
Ha de prioritzar la distribució dels ajuts per la promoció de la participació de 

l’alumnat de nivell socioeconòmic desafavorit, les famílies nombroses, les famílies 
monoparentals i l’alumnat amb beques de menjador o llibres de text.

El professor/a responsable d’aquesta acció en el centre educatiu ha de vetllar per 
la seva difusió entre la comunitat educativa, la informació a les famílies, el recull 
de les bones pràctiques i la difusió dels treballs de l’alumnat en la pàgina web o el 
blog del centre o en altres espais de difusió, donant publicitat que l’acció gaudeix 
d’un ajut del Departament d’Ensenyament.

4.2.3 L’equip directiu del centre es responsabilitza de:
Nomenar un professor/a responsable del projecte
Contribuir a l’organització de l’activitat i a la seva integració en el funcionament 

del centre, i informar·ne al Consell escolar, que n’ha de donar el vistiplau.
Seleccionar l’alumnat participant, segons els criteris d’aquestes bases.
Seleccionar les entitats, ens o empreses que duen a termes les activitats objecte 

de subvenció.
Tenir contractada l’assegurança que cobreixi els desplaçaments i l’estada de 

l’alumnat i del professorat acompanyant fora del centre educatiu, i els riscos derivats 
de la realització de les activitats.

vetllar per la qualitat de l’acompanyament en la modalitat d’accions d’atenció 
continuada en el centre educatiu, i per la qualitat dels serveis prestats en les accions 
d’acompanyament intensives en casals, albergs o cases de colònies, segons el cas.

Elaborar una memòria final que avaluï els resultats i l’impacte en l’alumnat i en 
el centre de les actuacions dutes a terme.

4.2.4 Les actuacions s’han de dur a terme amb monitors o formadors que tinguin reconegut el nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència o aquells que tinguin 
com a primera llengua la que és objecte de l’acompanyament. Els monitors i mo·
nitores que prestin el servei han de ser majors de 18 anys i estar capacitats per a la 
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realització d’aquesta tasca. A aquests efectes, han d’estar en possessió d’algun dels 
diplomes o títols següents: diploma de monitors d’activitats en el lleure infantil i juvenil, diploma de director d’activitats en el lleure infantil i juvenil, títol de tècnic 
superior en educació infantil, mestre, i d’altres que en el marc normatiu es considerin equivalents, o acreditar capacitació provada per l’experiència adquirida.
—5 Import i destinació de les subvencions

5.1 Els ajuts es concreten en funció de les sol·licituds presentades per als dife·
rents cicles, en concepte de borsa per a cada cicle. La subvenció de cada sol·licitud 
de borsa és de 6.500,00 euros, i es pot atorgar independentment de les presentades 
pel mateix centre en altres cicles, fins a un màxim de 19.500,00 euros pels centres 
que sol·licitin una borsa per a cadascun dels cicles de primària.

5.2 Les subvencions es destinen a cobrir les despeses directament derivades 
de l’activitat: contractació de serveis educatius i d’acompanyament, organització 
d’activitats extraescolars d’aprenentatge, assegurança si escau, visites i excursions 
complementàries (entrades i similars) i, en el cas de pernoctació en la modalitat 
d’accions d’atenció intensiva s’inclouen també els desplaçaments, l’allotjament i 
la manutenció.

—6 Sol·licituds i documentació
6.1 La sol·licitud formalitzada per via telemàtica s’ha d’imprimir, signar, se·

gellar pel/per la director/a de cada centre, que en certifica la veracitat de les dades 
que s’hi inclouen, i presentar, juntament amb la documentació esmentada, a la seu 
central del Departament d’Ensenyament (via Augusta, 202·226, 08021 Barcelona), 
directament o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

En el cas que la sol·licitud es presenti a les oficines de correus, s’ha de fer en sobre 
obert, per tal que sigui datada i segellada pel funcionari/ària de correus abans de 
ser certificada.6.2 Per als centres de titularitat municipal i els de titularitat privada en règim 
de concert la sol·licitud conté les declaracions responsables que acrediten el com·
pliment dels requisits establerts a la base 3.

6.3 La sol·licitud inclou també la informació següent:
a) Certificat de l’acta de la sessió del consell escolar on el centre hagi pres el 

compromís de dur a terme l’activitat subvencionable, que conclourà amb el lliurament 
d’una memòria amb l’avaluació anual dels resultats i l’impacte de les actuacions 
dutes a terme. Aquest certificat l’expedeix el secretari del centre amb el vistiplau 
del/de la president/a del consell escolar.

b) Declaració jurada del/de la director/a del centre on consti que s’ha contractat 
o es contractarà abans de l’inici de les activitats, una pòlissa d’assegurança que 
cobreixi l’activitat, així com, si s’escau, els desplaçaments i les estades de l’alumnat 
i el professorat acompanyant per l’alumnat de la modalitat A d’atenció intensiva 
amb pernoctació, en els termes establerts en aquestes bases.c) Nom del professorat de referència i situació administrativa en què es troba 
en el centre, la qual s’ha d’acreditar en el cas dels centres municipals, dels centres 
privats concertats i dels gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjan·
çant un certificat del/de la director/a del centre que indiqui el tipus de contracte i 
la seva durada.

d) Nom, NIF, seu i informació de les entitats o empreses que duen a terme els 
serveis, si escau, amb indicació del nivell de domini de la llengua estrangera del 
monitoratge, d’acord amb aquestes bases.

e) En el cas de la modalitat d’ajut A, d’atenció intensiva amb pernoctació, decla·
ració jurada del/de la director/a del centre on faci constar que abans de la activitat 
proposada s’ha demanat l’autorització dels progenitors o tutors/es, així com el seu compromís de participació i assistència del seu fill/filla.

f) Pressupost de despeses desglossat segons el cost dels conceptes següents que 
escaiguin:
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Assegurança.
Activitats d’aprenentatge, acompanyament i serveis contractats.
visites i excursions complementàries.
Desplaçaments.
Allotjament i manutenció.
En la modalitat d’ajut A s’hi ha d’indicar el cost global de l’activitat o l’estada per 

alumne/a. En aquest pressupost han d’estar incloses les despeses corresponents al 
professorat responsable, els acompanyants, i els serveis programats.

En la modalitat B s’hi ha d’especificar el cost de l’hora de l’activitat extraescolar 
o complementària per alumne, amb indicació del nivell i el cicle.

g) Informe sobre el tema de treball i el tipus de sessió o activitat d’aprenentatge 
que seguirà l’alumnat, el qual ha de tenir continuïtat amb les prioritats del projecte 
educatiu i estar vinculat amb el projecte lingüístic del centre, amb especial atenció al treball vers les habilitats comunicatives interactives, les competències d’expressió oral i la comprensió auditiva per a l’eficiència plurilingüe i la integració d’alumnat 
amb necessitats educatives específiques.

6.4 Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts es requereix la persona interessada perquè en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o aporti els 
documents preceptius, amb la indicació que si no és així es considerarà que desisteix 
de la seva petició, i s’arxivarà la sol·licitud sense cap més tràmit.

6.5 La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases.
6.6 Amb la formalització i la presentació de la sol·licitud, les persones sol·licitants 

donen el seu consentiment al Departament d’Ensenyament per al tractament de 
les dades de caràcter personal que siguin necessàries, exclusivament, per al proce·
diment de gestió, tramitació i resolució de la subvenció, inclosa la consulta de les dades necessàries que constin a altres departaments de la Generalitat, d’acord amb 
la normativa sobre protecció de dades.

6.7 Qualsevol falsedat en les dades que es facin constar a al sol·licitud comporta 
l’exclusió del sol·licitant.

6.8 D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, les dades recollides s’incorporen s’incorporen al 
fitxer Projectes de llengües i biblioteca escolar, que té per finalitat la tramitació i 
resolució de convocatòries d’ajuts i subvencions del Departament d’Ensenyament relatives a projectes en matèria lingüística i de promoció de les llengües i projectes 
de biblioteca escolar. S’hi poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria de Polítiques Educatives, via 
Augusta, 202·226, 08021 Barcelona.

—7 Criteris de valoració de les sol·licituds
Les sol·licituds es valoren fins a 100 punts, d’acord amb els següents criteris:
a) La qualitat de la proposta, en funció dels objectius, la temàtica de treball, la 

metodologia, les accions d’immersió en llengua estrangera i el programa de les 
sessions de les activitats presentades: fins a 25 punts.

b) El gra de participació de l’alumnat, amb priorització de les propostes de 
major impacte i amb inclusió d’alumnat amb dificultats per accedir a aquest tipus 
d’activitats extraescolars: fins a 25 punts

c) La sostenibilitat i continuïtat de la proposta, i la seva relació amb els objectius 
del projecte educatiu i amb el projecte lingüístic: fins a 15 punts.

d) Relació amb altres accions de suport al plurilingüisme a l’entorn: fins a 15 punts.
e) La contenció i adequació econòmica, amb la valoració de l’ús de recursos 

propis del centre: 15 punts.
f) La tipologia escolar dels centres sol·licitants; es donarà prioritat als centres 

situats en zones d’atenció educativa preferent o allunyades de nuclis urbans: fins 
a 5 punts.

—8 Resolució de la convocatòria
8.1 La convocatòria es resol a proposta d’una comissió avaluadora formada 

per les persones següents:
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La subdirectora general de Llengua i Plurilingüisme, o la persona en qui delegui, 
que actuarà com a presidenta.Dues persones designades per la Direcció General d’Educació Primària, amb 
coneixements de llengües estrangeres i del seu ensenyament per projectes.

Dues persones del Servei de Llengües Estrangeres, una de les quals actuarà com 
a secretari/ària.Dues persones de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat educativa, 
amb coneixements de llengües estrangeres i del seu ensenyament per projectes.

8.2 La comissió pot demanar als centres la documentació addicional i els 
aclariments que consideri oportuns.

8.3 Als membres de la comissió els és d’aplicació el que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, quant a les causes d’abstenció i 
recusació.

8.4 La comissió valora i ordena les sol·licituds segons la puntuació obtinguda. 
Cada projecte l’avalua com a mínim dues persones, i una tercera si entre les anteriors hi ha més de 30 punts de diferència en la valoració.

8.5 La comissió tramet la proposta de resolució al secretari de Polítiques Educa·
tives en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de finalització 
del termini de presentació de sol·licituds. El secretari de Polítiques Educatives 
resol la convocatòria amb la indicació de les quantitats concedides a cada centre i 
explicitant el cicle que li correspongui.

8.6 En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s’entenen desestimades si 
no hi recau resolució expressa en el termini màxim de sis mesos, comptats des de 
l’endemà de la finalització del termini per presentar sol·licituds.

—9 Justificació
9.1 La justificació s’ha de presentar dins del termini previst a la convocatòria. 

Si per motius excepcionals no se’n pot presentar dintre d’aquell termini, és possible 
sol·licitar·ne una ampliació per escrit abans que finalitzi el termini previst, al·legant 
els motius que impedeixen presentar·la. L’òrgan competent resoldrà sobre la pro·cedència o no de l’esmentada ampliació.

9.2 La justificació ha de contenir la següent documentació:
a) Escrit de tramesa que indiqui la documentació que s’hi adjunta.
b) Certificat conforme el Consell Escolar del centre ha aprovat els comptes relatius 

a les actuacions previstes, amb indicació de l’import total d’ingressos i despeses i 
de la data d’aprovació, i del nombre d’alumnat que hi ha participat. Aquest certificat 
ha d’anar expedit pel/per la secretari/ària amb el vistiplau del/de la president/a del 
consell escolar.

c) Relació detallada de les factures o comprovants de les despeses realitzades i del 
seu pagament, signada pel/per la secretari/ària i pel/per la director/a del centre. En 
aquesta relació les factures han d’estar agrupades segons els conceptes consignats 
en el pressupost presentat en el moment de formular la sol·licitud.

Les dades que han de constar a la relació són: la data i el número de la factura 
o comprovant de despesa, el NIF, el nom del creditor, el concepte de la despesa, 
l’import i la data de pagament. No es poden imputar altres tipus de despeses que 
les previstes en el pressupost.

d) Els beneficiaris han de conservar durant quatre anys, a disposició del Departa·
ment d’Ensenyament, els documents de suport de la justificació de les subvencions a les quals fa referència aquesta base.

e) Certificat del secretari del centre on consti que tant els ingressos com les 
despeses derivades de la realització de l’activitat s’han comptabilitzat en la comp·
tabilitat del centre.

f) Llista nominal, edat i sexe de l’alumnat que ha gaudit de la subvenció.
g) Certificat de la direcció del centre conforme es disposa de l’autorització 

dels progenitors o tutors/es legals per realitzar les estades en el cas de la modalitat 
d’ajut A.
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h) Informe d’incidències de modificació de gestió o d’activitats no realitzades, 
si escau.

i) Fotocòpia compulsada de la pòlissa d’assegurança contractada per cobrir els 
desplaçaments i les estades de l’alumnat i el professorat acompanyant, si s’escau.

—10 Pagament
10.1 Un cop resolta la convocatòria, el Departament d’Ensenyament tramita 

el pagament, en concepte de bestreta, del 90% de les quantitats concedides, sense 
que sigui necessària la prestació de garanties, ateses les característiques dels be·
neficiaris.

En el cas de pernocta de la modalitat d’ajut A, el pagament de la bestreta no es 
farà necessàriament efectiu abans de l’inici del viatge, per la qual cosa els centres 
han de preveure aquesta eventualitat.

10.2 El 10% restant es tramita un cop presentada correctament la justificació 
que estableixen aquestes bases.

—11 Memòria
11.1 El professor responsable ha d’elaborar una memòria pedagògica que reculli 

el desenvolupament de les actuacions, amb l’avaluació dels resultats i l’impacte en 
l’alumnat i el centre.

11.2 La memòria pedagògica s’ha de presentar entre els dies 1 i 15 de novembre de 2012 al Servei de Llengües Estrangeres de la Subdirecció General de Llengua i 
Plurilingüisme (via Augusta, 202·226, 08021 Barcelona).

11.3 Juntament amb la memòria, s’ha de presentar un certificat del/de la direc·
tor/a del centre on es faci constar la dedicació del professorat que hi ha participat: 
un professor/a coordinador responsable. És necessari també introduir el nom del 
professorat implicat (responsable i acompanyants) a l’aplicació de certificacions d’innovació, l’AGAI, als efectes de poder rebre la certificació corresponent.
—12 Activitat d’innovació educativa

Aquesta activitat té la consideració d’activitat d’innovació educativa per al 
professorat participant en el projecte (el coordinador responsable) La subdirectora 
general de Llengua i Plurilingüisme emetrà els certificats corresponents un cop s’hagi presentat la memòria i el Servei de Llengües Estrangeres n’hagi emès un 
informe favorable.

—13 Control
Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació i la documentació que, si s’escau, els requereixin el Departament d’Ensenyament, la Intervenció de la Ge·

neralitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes i la resta d’òrgans competent.
El Departament d’Ensenyament pot inspeccionar el desenvolupament de les 

activitats subvencionades per tal de comprovar el compliment de l’objecte de la 
subvenció.

(12.079.020)
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