Contractació de serveis per a la gestió del programa
formatiu per a professionals de joventut de la
Comunitat Valenciana
L'Associació de professionals de joventut de la Comunitat Valenciana obri un procés de
selecció per a contractar a una empresa amb l'objectiu de que gestione el disseny i la
realització d’un programa de formació per a persones que treballen en el sector.
Objecte:
•

Disseny i la realització d’un programa de formació per als i les professionals de
joventut de la Comunitat Valenciana

Termini del servei:
•

Inici: 1 de setembre

•

Finalització: 17 de desembre

Característiques del servei a realitzar:
•

A partir de les dades sobre necessitats formatives detectades en l’estudi per a
elaborar un cens dels i les professionals de joventut de la Comunitat Valenciana en
2020 (que s’adjunta) i altres estudis similars que puguen existir, cal dissenyar un
programa de formació per al sector, determinant temes concrets, possibles ponents
i una proposta inicial de calendari.

•

Han de ser 7 accions formatives (seqüenciades entre el mes de setembre i
desembre de 2021, amb periodicitat orientativa quinzenal i preferiblement en horari
de vesprada)

•

El format serà d’accions formatives monogràfiques amb una durada de entre 90 i
120 minuts que inclourà tant l’exposició de continguts per part del ponent/s com les
preguntes i respostes dels i les participants.

•

Per a poder arribar a tot el territori, les accions formatives seran telemàtiques.

•

El número de participants en cada acció formativa estarà condicionat pel tema i per
la metodologia, caldrà anunciar-lo junt a la descripció de l’acció formativa.

•

Els i les ponents rebran una compensació económica d’acord amb el següent
quadre:

•

1 persona ponent / acció formativa

400€

2 persones ponents / acció formativa

200€

3 persones ponents / acció formativa

150€

L’empresa que gestione el programa assumirà:
1. El disseny gràfic de la publicitat per a difondre la programació, genérica i de
cadascuna de les accions formatives.
2. El sistema d’inscripcions dels i les participants en les accions formatives,
respectant sempre la normativa de protecció de dades i explicitant que les
dades de les persones participants seran cedides a l’APJCV com a
promotora del programa formatiu.
3. La realització tècnica (vídeo i so) de les accions formatives que inclourà les
caràtules i sobreimpressions escaients per a mantindre una línia estètica
coherent i reconeixible.
4. L’ús de les aplicacions de video-comunicació i teleformació que millor
considere per a la realització de les accions formatives, buscant sempre
aquelles que permeten una millor interacció entre ponents i participants.

•

Les accions formatives s’han de gravar-se per a poder ser publicades, després de
l’edició corresponent, en la web de l’APJCV a mode de MOOC (Cursos online
massius i oberts)

•

En acabar cada acció formativa s’haurà de fer l’avaluació.

•

La formació està adreçada als i les professionals de tota la Comunitat Valenciana.
Es considera professional de joventut a aquella persona que de manera permanent
i continuada o de manera regular però discontinua treballe o haja treballat de
manera remunerada (per a una administració pública, una empresa o una entitat
social) en els últims dos anys. El criteri a considerar serà que eixe personal treballe
en l'execució, disseny, gestió, coordinació o direcció d'activitats, serveis i
programes adreçats a joves.

•

El treballs que se’n deriven d’este programa formatiu es realitzarà amb els mitjans
materials de l'empresa seleccionada.

L'APJCV facilitarà a l'empresa seleccionada
•

dades sobre necessitats formatives detectades en l’estudi per a elaborar un cens
dels i les professionals de joventut de la Comunitat Valenciana en 2020.

•

els canals de comunicació i directoris propis de l'APJCV o als qual té accés (sense
perjudici dels que puga usar l'empresa).

•

la proposta final del programa formatiu incorporarà les aportacions que puga fer
l’APJCV, després del diàleg i reflexió oportuns entre l’empresa que el gestione i la
junta directiva de l’APJCV.

Criteris de selecció de l'empresa
•

Es valoraran de la següent manera (fins a 50 punts):
el pla de treball presentat:

fins a 25 punts

programa concret d’accions formatives
calendari
metodologia
personal dedicat
eines telemàtiques proposades
viabilitat del programa proposat
sistema d’avaluació
sistema d’inscripcions
i qualsevol altra qüestió que es puga considerar com a millora.
la relació i experiència en activitats, serveis i programes

fins a 10 punts

adreçats a joves
la relació i experiència en activitats, serveis i programes de

fins a 10 punts

formació
oferta econòmica (reducció sobre la despesa inicialment

fins a 5 punts

prevista, si alguna oferta es considera com a baixa temerària
serà exclosa)
Import previst del servei:
•

7500€ (IVA inclós)

Calendari per al procés de contractació de servei:
•

Termini per a la presentació de les ofertes: 14 de juny (fins a les 14h).

•

Valoració de les ofertes: 22 de juny

•

Inici del treball: 1 de setembre

Cal enviar a info@apjcv.org la següent documentació:
•

Curriculum de l'empresa indicant:
•

experiència en activitats, serveis i programes adreçats a joves

•

experiència en activitats, serveis i programes de formació

•

dades de contacte

•

El pla de treball per a gestionar el servei contractat

•

L'oferta econòmica

