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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI 
D’ELABORACIÓ I DINAMITZACIÓ DE MATERIAL DIDÀCTIC I RECURSOS 
EDUCATIUS PEL PROJECTE D’EDUCACIÓ EN COMUNICACIÓ DEL CONSELL DE 
L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA 

 
PROC_OB_02_2016 
 
 
1. Antecedents 

D’acord amb l’article 10 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, el Consell té, entre d’altres, les funcions d’assegurar la protecció dels drets 
dels infants i adolescents i de promoure les mesures adequades davant conductes 
contràries a la legislació pel que fa a la programació i a la publicitat audiovisual. Així 
mateix, la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de 
Catalunya, preveu en el seu article 14 que la Generalitat ha de vetllar per la màxima 
competència comunicativa, tant la comprensiva com l’expressiva, en l’àmbit audiovisual 
i en les tecnologies de la informació i la comunicació.  

En la mateixa línia d’actuació, la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència preveu en el seu article 75 que les 
administracions públiques han de posar en pràctica programes d’informació i 
sensibilització adreçats a prevenir àmpliament totes les problemàtiques socials que 
afecten la població infantil i adolescent de Catalunya, particularment, entre d’altres, l’ús 
adequat de mitjans audiovisuals i de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
Així mateix, la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la 
infància i l’adolescència (apartats 1 i 3 de l’article 5), insta les administracions públiques 
a promoure l’educació digital i mediàtica.  

A banda del marc normatiu referenciat, en data 18 de juny de 2014 el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya i el Departament d’Ensenyament van subscriure un conveni 
amb l’objectiu d’establir un marc de col·laboració entre ambdues entitats per introduir 
l’educació en comunicació en la comunitat educativa de Catalunya. En concret, i en el 
marc d’aquest conveni, el Consell es va comprometre a col·laborar en l’elaboració i la 
difusió d’eines i materials didàctics (textuals i audiovisuals) que recullin les principals 
inquietuds derivades de la utilització de serveis audiovisuals dirigits a l’alumnat, al 
professorat i/o a les associacions de pares i mares.  
 

En compliment d’aquests mandats legals i dels compromisos assumits en el conveni de 
col·laboració, el Consell, conscient de la necessitat de dotar els infants i adolescents, 
els docents i les famílies d’eines per fer un ús crític i responsable dels mitjans de 
comunicació, té com un dels seus objectius prioritaris desplegar un conjunt de mesures 
per promoure l’educació mediàtica. És per això que vol implementar un projecte 
educatiu que inclogui l’elaboració i la dinamització de material didàctic adreçat a les 
escoles i a les famílies.  
  
 
 
 
2. Objecte 
 
Aquesta licitació té per objecte la contractació d’un servei d’elaboració i de dinamització 
de material didàctic per al projecte d’educació en comunicació audiovisual del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya adreçat al professorat per implementar a les escoles 
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(educació primària cicle superior i educació secundària obligatòria), així com l’elaboració 
i la dinamització de recursos educatius per a les famílies.  

2.1. Objectiu del material didàctics 

El material didàctic ha de fomentar l’educació mediàtica en els termes que estableix la 
Directiva de serveis de comunicació audiovisual (Directiva 2007/65/CE del Parlament 
europeu i del Consell d’11 de desembre de 2007, que modifica la Directiva89/552/CEE 
del Consell sobre la coordinació de determinades disposicions legals, reglamentàries i 
administratives dels estats membres relatives a l’exercici d’activitats de radiodifusió 
televisiva). És a dir, fomentar les habilitats, els coneixements i les capacitats de 
comprensió que permeten a les persones utilitzar amb eficàcia i seguretat els mitjans 
audiovisuals.  
 
D’altra banda, amb caràcter general, els materials didàctics han d’integrar el treball per 
competències de l’educació primària i l’educació secundària obligatòria, tal com es 
regulen al Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació primària, i al Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments 
de l’educació secundària obligatòria.  
 
2.2. Continguts 
 
La prestació del servei objecte de la licitació inclourà: 
 
A)  Elaboració de materials didàctics amb un mínim de 12 unitats de treball i amb les 

característiques següents: 
 

-  Públic objectiu: professorat d’educació primària de cicle superior i d’educació 
secundària obligatòria. 

-  Temàtica: els materials han d’incidir en quatre àmbits relacionats amb el 
llenguatge audiovisual. Aquests àmbits són: 
- Informació: 4 unitats. 
- Entreteniment (ficció, concursos, esports, videoclips, programes de zàping, 

magazins, etc.): 4 unitats. 
- Publicitat: 2 unitats. 
- Bones pràctiques comunicatives (amb els audiovisuals i amb internet): 2 

unitats. 
-  Estructura: les 12 unitats de treball. Hauran d’incloure, com a mínim: 

- Nom de l’activitat. 
- Descripció.  
- Objectius a aconseguir en cada unitat de treball.  
- Materials necessaris.  
- Elements teòrics.  
Activitats pràctiques que fomentin la producció escolar creativa. 
- Elements de discussió.  
- Altres activitats relacionades i/o elements didàctics addicionals. 
- Temporització. 
- Pautes per a la seva implementació a l’aula.  
- Pautes d’adaptació en funció del cicle o curs.  
- Criteris d’avaluació que fomentin l’autoavaluació i la coavaluació. 
- Àrees curriculars i competències bàsiques que es treballaran. 
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B)  Gestió i dinamització del materials didàctics, que ha d’incloure:  

- Coordinació i gestió general pel correcte desenvolupament del projecte durant 
tot el període de vigència del contracte. 

- Proposta de la mostra de centres educatius als quals es dirigirà el projecte amb 
especificació de variables com tipologia i territorialitat. 

- Reunions de seguiment per al disseny i la configuració del programa educatiu, 
d’acord amb les pautes marcades pel CAC. 

- Seguiment del programa amb els centres educatius i gestió d’inscripcions per 
dinamitzar i motivar la participació.   

- Presència i dinamització dels materials didàctics a les xarxes socials. 
- Servei de secretaria destinat a l’atenció i comunicació amb les escoles que 

utilitzin els materials. Línia per a l’assessorament i la resolució de dubtes 
pedagògics i de funcionament.  

- Campanya de difusió als centres educatius i enviaments periòdics amb 
informació de les novetats del programa.   

- Disseny i creació d’un videotutorial sobre el funcionament del material didàctic, 
per a la seva publicació al web.  Ha d’incloure:  
o Disseny del contingut del videotutorial.   
o Elaboració.   
o Lliurament en suport digital.  

   
C) Recursos educatius de suport a les famílies en qüestions relacionades amb el 

consum dels audiovisuals i per mitjà d’internet entre els infants i els adolescents. Ha 
d’incloure: 

 
-  Disseny d’accions.  
-  Disseny de continguts.  
-  Adaptació per franges d’edat dels fills i filles . 
-  Pla d’actuacions per a la difusió. 

 
D) Formació presencial al personal tècnic del CAC sobre els materials didàctics i els 

recursos educatius, per tal que puguin assessorar el professorat i les famílies.  
 
 
3.  Requeriments específics del servei 

 
3.1. Requeriments de tipus pedagògic 
 
-  Els materials han de respectar els principis, els valors, les llibertats, els drets i els 

deures constitucionals i estatutaris. En particular, han d’evitar actituds 
discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, opinió o qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social i han d’incloure els principis i valors que recull la Llei 
orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció contra la violència de 
gènere, la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 
11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

-  Els materials han de permetre i fomentar el treball interdisciplinari i per competències, 
tal com regula el Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació primària, i el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.  

-  Els materials han de fomentar l’ús de les diferents tecnologies per a l’aprenentatge i 
potenciar la participació activa de l’alumnat.  

-  Els materials han de fomentar el treball d’anàlisi i de reflexió, així com la capacitat 
crítica de l’alumnat.  
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-  Els materials han de fomentar el coneixement i un bon ús de la diversitat de 
tecnologies i dispositius existents.   

 
3.2. Requeriments de tipus tècnic: 

 
-   Els materials s’han de lliurar en suport digital per tal de poder incorporar-los al web 

del CAC. Així mateix, s’han de poder visualitzar correctament en dispositius amb 
diferents mides de pantalles (ordinadors, tauletes, telèfons mòbils, etc.) i a aquests 
efectes s’utilitzarà l’estàndard HTML5. 

-  Tots els elements del web han d’utilitzar la diversitat de formats existents i han 
d’oferir la possibilitat d’emprar programari lliure per descarregar-lo i utilitzar-lo, quan 
s’escaigui.  

-  El disseny gràfic dels materials didàctics ha de ser atractiu i captar l’atenció de 
l’alumne, així com motivar la interacció amb el continguts.  

-  Cal fer un ús de fotografies, infografies, il·lustracions, animacions i multimèdies 
ajustats als objectius pedagògics que es persegueixin.  

-  En l’elaboració dels materials didàctics s’han d’utilitzar tecnologies que permetin 
l’accés a aquests recursos a les persones amb discapacitats sensorials, mitjançant la 
utilització de sistemes i mitjans que combinin la comunicació auditiva, la tàctil i la 
visual, tal com marca la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, i el Reial 
decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre les 
condicions bàsiques per a l’accés de les persones amb discapacitat a les 
tecnologies, els productes i els serveis relacionats amb la societat de la informació i 
els mitjans de comunicació social.  
En el cas que tècnicament no sigui viable, es preveurà la creació d’altres materials 
alternatius que mantinguin els mateixos beneficis pedagògics que la resta de 
materials no accessibles.  

 
4.  Organització del treball 
 
Les tasques objecte d’aquesta licitació han de ser realitzades per un equip de persones 
expertes de l’empresa adjudicatària, la qualificació i l’experiència dels quals ha de ser 
acreditada per l’empresa licitadora mitjançant el curriculum vitae detallat de cadascuna 
de les persones professionals que participaran en l’execució de la prestació del servei 
objecte de la licitació. 
 
L’equip de treball mínim ofert pel licitador ha d’incloure: 

- Un o una cap de projecte. 
- Una persona pedagoga. 
- Una persona experta en les matèries objecte dels materials didàctics. 
- Una persona creativa i/o especialista en disseny, animació i multimèdia. 

 
En el supòsit que per qualsevol circumstància (vacances, malaltia, baixa laboral, etc.) 
alguna de les persones destinades per l’empresa adjudicatària per a la prestació del 
servei no pugui dur a terme el servei, l’empresa adjudicatària està obligada a substituir 
la persona esmentada per una altra amb el mateix perfil i preparació, així com a 
comunicar la substitució esmentada al Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 
 
Tot el personal que l’empresa adjudicatària tingui contractat per a la prestació directa o 
indirecta dels serveis objecte d’aquest plec, en depèn de manera exclusiva. Així mateix, 
l’empresa adjudicatària ha de donar compliment a totes les disposicions legals i 
reglamentàries vigents en cada moment, en matèria laboral, de seguretat social, així 
com de prevenció de riscos laborals. 
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5.  Condicions específiques del servei 
 
Les tasques objecte de la contractació s’han de fer de manera coordinada amb el 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya. A aquests efectes, el CAC ha de designar un 
equip tècnic per treballar conjuntament amb l’entitat adjudicatària per tal que, un cop 
finalitzat el contracte, es pugui prosseguir amb el manteniment i la difusió dels materials 
des de la institució mateixa. 
 
L’empresa adjudicatària ha de designar una persona interlocutora amb el CAC, que, així 
mateix, esdevindrà la responsable màxima de l’execució del servei objecte de la 
licitació. 
 
El CAC ha de facilitar a l’entitat adjudicatària tota la informació de què disposi 
relacionada amb les tasques objecte d’aquest contracte. Tota la informació que es lliuri 
a l’entitat adjudicatària serà propietat del CAC i no podrà ser utilitzada en futurs treballs 
de l’entitat sense el consentiment exprés i per escrit del CAC, llevat de la que sigui 
pública. 
 
Les reunions amb el CAC que tinguin lloc com a conseqüència de l’execució d’aquest 
contracte tindran lloc a la seu del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. En tot cas, 
anirà a càrrec de l’entitat adjudicatària qualsevol despesa ocasionada amb motiu dels 
desplaçaments del seu personal.  
 
6.  Termini del contracte i pròrrogues 
 
La durada d’execució del contracte s’estableix per un període de 16 mesos des de la 
signatura del contracte corresponent, sense possibilitat de pròrroga.  
 
L’execució del contracte es realitzarà de la manera següent: els primers 4 mesos es 
destinaran a l’elaboració dels materials didàctics i recursos educatius, i durant els 12 
mesos restants es duran a terme les tasques de dinamització.  
 
7.  Propietat dels treballs i garanties 
 
7.1. La propietat material de tots els treballs objecte d’aquesta contractació correspon al 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 
 
Així mateix, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual i, si s’escau, de propietat 
industrial que se’n derivin de les obres realitzades per a la prestació de l’objecte 
contractual corresponen al Consell de l’Audiovisual amb caràcter exclusiu, pel màxim de 
temps legalment establert i qualsevol que sigui l’àmbit territorial, en totes les seves 
modalitats d’explotació, inclosa l’explotació en xarxa d’Internet, del dret de reproducció, 
difusió, comunicació pública i transformació. 
 
7.2. L’empresa licitadora garanteix que gaudeix de tots els drets de propietat intel·lectual 
i de propietat industrial a l’empara d’aquestes bases i es fa responsable davant tercers, 
amb total indemnitat per al CAC, de qualsevol reclamació o vulneració d’aquests drets.  
 
8.  Confidencialitat i publicitat del servei 
 
L’adjudicatari està obligat a guardar secret respecte de les dades o la informació prèvia 
que, no essent públiques o notòries, estiguin relacionades amb l’objecte del contracte.  
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Qualsevol comunicat de premsa o d’inserció als mitjans de comunicació que 
l’adjudicatari realitzi referent al servei que presta al Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya l’ha d’aprovar prèviament el Consell. 
 
9.  Pressupost i facturació dels serveis 
 
L’ import màxim de la licitació serà de 50.000 € (cinquanta mil euros), IVA exclòs. 
 
El pagament es durà a terme de la següent manera: 
 

- 60% al lliurament dels materials didàctics. 
- 40% a la finalització de les tasques objecte del contracte. 

 
L’import ha d’incloure tots els conceptes i l’IVA. 
 
El pagament de les factures es realitzarà a 30 dies mitjançant transferència bancària, un 
cop conformada la factura. 
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ANNEX A 
 
 
 
 

Model d’oferta econòmica (SOBRE C) 
 

En/Na_____________________________________ amb NIF núm. __________, en 
nom propi, (o en representació de l’empresa ___________________________, CIF  
__________, domiciliada a ________ carrer ________________________, núm. 
_______), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  contractació relativa 
a_______________________________, es compromet a dur-la a terme amb subjecció 
als plecs de prescripcions tècniques particulars i de clàusules administratives 
particulars, que accepta íntegrament, per la quantitat de ____________________euros, 
IVA exclòs. [La quantitat s’haurà d’expressar en lletres i en xifres].  

 

L’import de l’IVA, al ____ %, és de __________ €. 
 

 

[Lloc, data i signatura del licitador.] 
 
 
 

Model d’oferta tècnica subjecta a avaluació de forma automàtica (SOBRE C) 

El licitador es compromet a incrementar en __ unitats els materials didàctics adreçats a 
les escoles per treballar els llenguatges audiovisuals (fins a un màxim de 4 unitats). 
 
 
[Lloc, data i signatura del licitador]. 
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ANNEX B 

 
 

Model de  proposta tècnica a presentar pels licitadors (SOBRE B) 
 

A. Format de presentació de l’oferta 
 

Les ofertes s’han de presentar amb el format següent: 
 

 Cada capítol ha de començar en un nou full. 

 El capítol referent als annexos  ha d’estar en un document diferent. 
 
Qualsevol incompliment de format pot ser motiu de rebuig de la proposta. 
 
 
B. Contingut i estructura de l’oferta (SOBRE B) 
 
El licitador pot adjuntar a la seva oferta tota la informació complementària que consideri 
d’interès. Tot i això, ha de presentar uns continguts mínims i ha d’estar obligatòriament 
estructurada de la forma que es mostra a continuació. A més, la proposta econòmica ha 
d’estar obligatòriament signada per la persona representant de l’empresa o UTE.  
 
Qualsevol oferta que no s’ajusti al contingut i estructura demanats o que no es presenti 
en el format demanat pot ser rebutjada, ja que no es pot comparar en igualtat de 
condicions amb la resta.  
 
L’oferta ha d’incloure: 

 

1. Concepció general del projecte educatiu. Cal que inclogui:   

-  Descripció general del projecte educatiu.  

-  Concreció del mostreig dels centres educatius. 

-  Concreció de la formació adreçada al personal del CAC. 

-  Descripció de les propostes per a la dinamització dels materials didàctics. 

 
2.  Concepció general dels materials didàctics adreçats a les escoles (educació 

primària cicle superior i educació secundària obligatòria) per treballar els 
llenguatges audiovisuals que inclogui:  

 
-  Descripció de les unitats didàctiques i de l’adaptació a les diverses franges d’edat. 

-  Sistemes d’implementació a l’aula.  

-  Materials de suport al professorat.  

-  Propostes de seguiment del projecte i actualització dels continguts.  

 
3.  Accions adreçades a les famílies. Cal incloure la descripció dels continguts a 

treballar, els materials necessaris, les propostes per al seguiment i la previsió 
d’actualització.  
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4.  Pla d’execució del servei que inclogui un cronograma amb la planificació de 
cadascuna de les tasques i activitats proposades.  

 
5.  Propostes de millora, sense que en cap cas tinguin repercussió econòmica 

sobre el preu ofert en els àmbits següents: 

- Proposta d’actuacions de suport al professorat dels centres educatius per a la 
implementació del projecte. 

- Proposta d’actuacions per a l’avaluació i la valoració del projecte. 

 


