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SELECCIÓ DE L'EMPRESA QUE EXECUTARÀ LES COLÒNIES TECNOLÒGIQUES DE
LA FTW

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Felanitx organitza la Felanitx Tech Weekend, un

espai de promoció de les noves tecnologies i l’oci digital.

En el marc d’aquest esdeveniment es vol organitzar unes colònies tecnològiques on el seu

fil conductor sigui un projecte innovador relacionat amb la robòtica, creació/programació

de videojocs o qualsevol altre temàtica d’àmbit tecnològic/informàtic que sigui d’interès

per a la població juvenil.

En total hi haurà 18,25 hores de tecnologia, distribuïdes en horari de matí i horabaixa

( consultau horari d’activitats a l’annex 1 ). 

La realització de les activitats de caire tecnològic, recau en empreses d'aquest sector que

reuneixen les condicions més idònies,  posant  especial  interès en la  innovació del  seu

projecte, trajectòria professional i la qualificació del seu personal en l’àmbit tecnològic i

educatiu.

La realització de les activitats lúdiques i de tutorització dels participants anirà a càrrec

d’una altre empresa del sector de l’oci i el temps lliure, contractada específicament per

aquest projecte. La manutenció dels participants anirà a càrrec de l’empresa que gestiona

el bar del Poliesportiu Guillem Timoner.



BASES

Article 1. Objecte de la Selecció:

Selecció de l'empresa que serà l'encarregada d'executar el projecte tecnològic durant les

Colònies tecnològiques de la Felanitx Tech Weekend.

Article 2. Objectius del projecte:

• Oferir unes colònies relacionades amb el món de les noves tecnologies, atractives i

de qualitat, durant l’època de vacances escolars.

• Presentar un projecte innovador, amb uns objectius definits que es puguin assolir

durant els dies que durin les colònies.

• Involucrar diferents entitats relacionades amb l’àmbit que es treballarà, per tal que

donin suport d’alguna forma a les colònies.

• Facilitar el treball en equip i el respecte al grup d’ iguals.

• Potenciar la creativitat, imaginació i l’ evolució dels participants.

• Col·laborar en el desenvolupament integral de la persona.

• Treballar el respecte al medi ambient.

• Presentar a la resta de la societat el projecte treballat durant aquests dies.

Article 3. Beneficiaris:

Podran presentar projectes totes aquelles empreses i/o entitats legalment reconegudes

que  comptin  amb la  capacitat,  recursos  humans,  tècnics  i  materials  suficients  per  al

desenvolupament del projecte presentat, i que es trobin subjectes a les disposicions legals

en matèria laboral.

Article 4. Temporalització i horaris:

Les colònies tendran lloc del dia 1 al dia 4 de juliol. En l’annex 2 es troben especificats els

horaris de les activitats tecnològiques. 



Article 5. Ubicació de les colònies i espais disponibles:

Totes les activitats tendran lloc al Poliesportiu Guillem Timoner de Felanitx.

Els espais disponibles per desenvolupar les colònies seran:

- Les pistes interiors ( espai equipat amb taules, cadires, connexió a la xarxa elèctrica, internet

).

- Pistes exteriors ( 2 pistes polivalents, 1 zona d’skate )

En cas de necessitar qualque altre espai especific, com les piscines etc... cal especificar-ho al

projecte.

Article 6. Destinataris:

Els destinataris de les colònies seran joves de 12 a 16 anys. Per alguns dels participants serà

un primer contacte  amb les  noves tecnologies  i  per  altres  potser  una continuïtat  d’altres

projectes realitzats per iniciatives privades.

S’estableix un mínim de 15 participants i un màxim de 30. De forma excepcional es podrà

ampliar el nombre de places, sempre i quant es pugui garantir la qualitat del projecte.

Article 7. Característiques i continguts dels Projectes:

1. Cada empresa podrà presentar únicament un projecte.

2. El projecte s'ha d'ajustar al que s'especifica a l’annex 1.

Article 8. Documentació a presentar juntament amb el projecte:

1. Certificat d'estar al corrent de pagament de la SS*

2. Assegurança de Responsabilitat civil*

3. Declaració de l'empresa i/o entitat de que disposa del personal titulat per a poder

realitzar les activitats i que es troba subjecte a les disposicions legals en matèria



laboral ( en cas d'estar seleccionada, abans de començar les activitats cal adjuntar

còpia  de  les  titulacions  del  personal,  justificants  de  contractació,  així  com  el

certificat de delictes de naturalesa sexual  . ) 

4. Projecte.

Article 9. Presentació de Projectes:

1. Els  projectes  i  tota la  documentació es presentaran per  correu electrònic  a  la

següent adreça: joventut.ajfelanitx@gmail.com

2. El termini màxim per presentar-los serà el divendres 8 de març abans de les 15h.

3. No s'acceptaran projectes passat el termini de presentació ni tampoc aquells que

no entreguin la documentació requerida.

Article 10. Selecció de Projectes:

Els  projectes  presentats,  seran  revisats,  valorats  i  seleccionats  pels  membres  de

l’organització de la FTW, el regidor de Joventut i les tècniques de l’Àrea.

Article 11. Criteris de Valoració dels projectes:

Els criteris que es seguiran a l'hora de valorar els projectes seran els següents:

1. Presentació de l'empresa i/o entitat, la seva metodologia, i trajectòria professional, fins

a un màxim de 5 punts.

2. Introducció o presentació del projecte, fins a 5 punts.

3. Objectius, continguts i finalitat del projecte, fins a 25 punts.

4. Planificació de les activitats, fins a 15 punts.

5. Recursos humans, fins a 10 punts

6. Recursos materials que aporta per a la realització del projecte, fins a 10 punts.

7. Propostes de millora del projecte inicial, fins a 10 punts.

8. Acta de presentació del projecte als pares/societat, fins a 10 punts.

9. Pressupost, fins a 10 punts.



Article 12. Obligacions de l'empresa i/o entitat del projecte seleccionat:

1. Complir amb el projecte presentat i desenvolupar les activitats tal i com s’especifica al

projecte, així com també facilitar la dinàmica diària de les colònies.

2. Dur a terme la contractació del personal que treballarà en el projecte.

2. Presentar el  certificat de delictes de naturalesa sexual  de tot el  personal que hagi

d’intervenir amb els participants durant les colònies.

3. Informar de qualsevol tipus d’incidència en la major brevetat possible al personal de

l’Àrea de Joventut.

Article 13. Realització, control i anul·lació d'activitats:

– L'Àrea  de  Joventut  s'encarregarà  d’editar  la  publicitat  de  les  colònies,

l’empresa/entitat contractada haurà de donar suport en la seva difusió mitjançant

els canals que trobi més adients.

– L’Àrea de Joventut s’encarregarà de la inscripció dels participants.

– L'Àrea de Joventut es reserva el dret a modificar qualsevol aspecte que consideri

oportú per a millorar la qualitat de les colònies, sempre informant prèviament a

l’empresa contractada.

– En cas que no hi hagi el mínim d'inscrits, l’activitat es podrà anul·lar.

– El personal del departament de Joventut s'encarregarà de la supervisió i control de

les colònies.



ANNEX 1

COLÒNIES TECNOLÒGIQUES

1. Dades bàsiques del projecte:

Denominació del Projecte: Colònies tecnològiques per a joves de 12 a 16 anys.

Dates: de dia 1 a dia 4 de juliol

Horari: hores destinades a la realització de les activitats tecnològiques ( vegeu

horaris i programació a l’annex 2 ).

Espai on es duran a terme: les colònies es duran a terme a les instal·lacions del

Poliesportiu Guillem Timoner.

2. Presentació de l’entitat/empresa, objectius i trajectòria professional.

3. Introducció, punt de partida o diagnòstic del projecte.

4. Objectiu general i objectius específics.

5. Continguts del projecte.

6. Planificació d’activitats

7. Estratègies metodològiques

8. Recursos humans

9. Recursos materials

10. Proposta de millora ( en cas de tenir-ne )

11. Planificació de la presentació del projecte als pares i resta de la societat.

12. Avaluació

13. Pressupost ( tot ha de quedar inclòs i detallat per partida; personal, material, etc... )

s’ha de calcular tenint en compte el màxim de participants ( 30p ).



ANNEX 2

Distribució horària de les Colònies tecnològiques. 

Hora Dilluns 1 

10.30 - 11h Arribada i benvinguda

11.00-11.30h Berenar

11’30-14’00h Acomodació, coneixement de les
instal·lacions, jocs de presentació.

14’00 a 16’00h Dinar i temps lliure

16’00 a 17’30h Activitats tecnològiques

17’30 a 18’00h Berenar

18’00 a 19’00h Activitats tecnològiques

19’00 a 20’30h Piscina i dutxes

20’30h Sopar

21’30h Vetllada de distenció

23’00h Bona nit



Hora Dimarts 2 Dimecres 3

8’00 a 8’45h Aixecar-se i higiene Aixecar-se i higiene

8’45 a 9’15h Berenar Berenar

9’15 a 10’45h Activitats tecnològiques Actitvitats tecnològiques

10’45 a 11’15h Berenar Berenar

11’15 a 12’30 Activitats tecnològiques Activitats tecnològiques

12’30 a 14’00h Piscina Piscina

14’00 a 16’00h Dinar i temps lliure Dinar i temps lliure

16’00 a 17’30h Activitats tecnològiques Activitats tecnològiques

17’30 a 18’00h Berenar Berenar

18’00 a 19’30h Activitats tecnològiques Activitats tecnològiques

19’30 a 20’30h Dutxes Dutxes

20’30h Sopar Sopar

21’30h Vetllada de distenció Vetllada de distenció

23’00h Bona nit Bona nit

Hora Dijous 4

8’00 a 8’45h Aixecar-se i higiene

8’45 a 9’15h Berenar

9’15 a 10’45h Activitats tecnològiques

10’45 a 11’15h Berenar

11’15 a 12’30 Activitats tecnològiques

12’30 a 14’00h Piscina

14’00 a 16’00h Dinar i temps lliure

16’00 a 17’30h Preparació presentació pares

17’30h Presentació projecte pares


