Doc 6.2 - Esquemes per a la definició d’un programa,
de distints projectes, d’una activitat o d’un espai
(ACCÉS AL GESTOR DE CONTINGUTS)

Programa amb els projectes que el componen
1.

X. Nom de la intervenció
Y. Codi de la intervenció
Z. Data de la intervención

Inici
Finalització

2. Realitat inicial: dades o informacions concretes que generen una demanda o una necessitat d’intervenció amb diversos eixos.
3. Objectius concrets, mesurables i temporalitzats que indiquen la millora que es busca sobre la realitat analitzada. Amb indicadors
d’avaluació
4. Eixos d’intervenció, o projectes concrets a desenvolupar en cadascun

Projecte de servei
1.

X. Nom de la intervenció
Y. Codi de la intervenció
Z. Data de la intervención

Inici
Finalització

Programa dins del qual està el projecte:
2. Realitat inicial: dades o informacions concretes dels potencials usuaris
3. Objectius concrets, mesurables i temporalitzats que indiquen la millora que es busca sobre la realitat analitzada amb el servei. Amb
indicadors d’avaluació
4. Estructuració del servei:
4.1.- Explicació detallada de la prestació que es realitza
4.2.- Necessitats d’espai i equipament
4.3.- Horaris, temporalització de la prestació
4.4.- Condicions d’accés al servei i normes
4.5.- Gestió (pública, privada no lucrativa, privada lucrativa) i organització: sistema de presa de decisions, personal necessari (quantitat i perfil) i organització del personal…
5. Calendari de posada en marxa
6. Pressupost:
6.1.- Equipament i posada en marxa
6.2.- Pressupost anual de funcionament: personal i manteniment, i programació
7. Instruments d’avaluació
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Projecte d’animació (o d’oci educatiu)
1.

X. Nom de la intervenció
Y. Codi de la intervenció
Z. Data de la intervención

Inici
Finalització

Programa dins del qual està el projecte:
2. Realitat inicial: dades o informacions concretes de les persones participants
3. Objectius concrets, mesurables i temporalitzats que indiquen la millora que es busca sobre la realitat analitzada. Amb indicadors
d’avaluació
4. Metodologia:
4.1. Configuració del grup amb el qual es treballa:
4.1.1. Organització del grup: moments i nivell de presa de decisions, i estructura de repartiment de responsabilitats entre
participants
4.1.2. Protocol de definició del marc normatiu
4.1.3. Distribució i configuració d’espais
4.1.4. Distribució temporal (horaris...)
4.2. Intervenció sobre el grup:
4.2.1. Estratègies d’intervenció sobre el grup: rols, treball de cohesió i autonomia grupal...
4.2.2. Organització de l’equip d’educador#s: repartiment de tasques, qüestions de seguretat, higiene, sanitat...
5. Activitats
6. Pressupost
7. Instruments d’avaluació

Projecte destinat a consumidors/ores

(projectes de consum cultural, esportiu..., campanyes d’informació i sensibilització...)
1.
X. Nom de la intervenció
Y. Codi de la intervenció
Z. Data de la intervención

Inici
Finalització

Programa dins del qual està el projecte:
2. Realitat inicial: dades o informacions concretes de les i dels consumidors
3. Objectius concrets, mesurables i temporalitzats que indiquen la millora que es busca sobre la realitat analitzada. Amb indicadors
d’avaluació
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4. Metodologia:
4.1. Configuració de la intervenció:
4.1.1. (si és el cas) Estratègies d’intervenció sobre el grup: estructuració en subgrups, treball de cohesió i autonomia
grupal…
4.1.2. (si és el cas) Marc normatiu
4.1.3. (si és el cas) Distribució i configuració d’espais
4.1.4. Distribució temporal (calendari, horaris...)
4.1.5. Organització de l’intervenció: equip que intervé, perfil del personal, tasques a desenvolupar i repartiment de
tasques, i (si és el cas) qüestions de seguretat, higiene i sanitat...
5. Activitats
6. Pressupost
7. Instruments d’avaluació

Fitxa d’activitat
1.
X. Nom de la intervenció
Y. Codi de la intervenció
Z. Data de la intervención

Inici
Finalització

Projecte dins del qual està l’activitat:
2. Objectius que desenvolupa: (concrets, mesurables, temporalitzats)
3. Nombre i tipus de participants
4. Aspectes de seguretat a tindre en compte
5. Explicació (detalls del contingut, estructura, regles o normes concretes de l’activitat (si és el cas…)
6. Lloc, distribució de l’espai, equipament, material necessaris
7. Durada i desglossament horari
8. Responsables en l’activitat i comesa o tasques
9. Ingressos (quotes, inscripcions…) i despeses
10. Instruments d’avaluació
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Definició d’espai
1.

X. Nom de la intervenció
Y. Codi de la intervenció
Z. Data de la intervención

Inici
Finalització

2. Realitat inicial: dades o informacions concretes que generen una demanda o una necessitat de l’espai.
3. Objectius concrets, mesurables i temporalitzats a aconseguir amb o a través d’aquest espai. Amb indicadors d’avaluació
4. Detalls de l’espai:
4.1.- Distribució general de l’espai
4.2.- Subespais. Utilitat i característiques de cadascun: ús previst, mobiliari i equipament
4.3.- Horaris, temporització d’ús
4.4.- Condicions i normes d’ús o accés
4.5.- Gestió (pública, privada no lucrativa, privada lucrativa) i organització: sistema de presa de decisions, personal necessari (quantitat i perfil) i organització del personal, necessitats de manteniment…
5. Calendari de definició i execució
6. Pressupost:
6.1.- Construcció, equipament
6.2.- Pressupost anual de funcionament: Personal i manteniment, i programació
7. Instruments d’avaluació

