El curs escolar 2020/2021 segueix amb el nou procediment en el sistema de reserves de les
activitats que formen part dels Programes Pedagògics de la Diputació de Girona.
Aquest canvi ve motivat per la voluntat de donar més èmfasi a la relació directa entre la Diputació
de Girona i els centres escolars de la província, els quals sou els principals beneficiaris de les
subvencions del programa.
L’ objectiu principal és que els centres educatius feu la sol·licitud de subvenció mitjançant el web
dels Programes Pedagògics (www.programespedagogics.cat), i no a través del centre patrimonial,
dels museus o dels centres d’interpretació dels espais naturals que organitzen les activitats, com
s’havia fet fins ara.
Abans de fer una sol·licitud, però, els centres educatius haureu de posar-vos en contacte amb el
centre patrimonial; centre d’interpretació dels espais naturals o entitat o associació de cultura
popular i tradicional catalana corresponent per confirmar que el dia i hora que escolliu estigui
disponible per fer l’activitat i perquè us facilitin el número de reserva, tant si es tracta del programa
«Indika», de patrimoni cultural i educació; del programa «Del mar als cims» o del programa
«Identitat, arrels i tradicions».
D’acord amb el punt 11 de les Bases reguladores de subvencions als centres de conservació,
difusió i interpretació dels patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa
«Indika», de patrimoni cultural i educació de la Diputació de Girona el procediment de reserva de
les activitats serà el següent:
1. Els centres d’ensenyament han de formalitzar la sol·licitud de les activitats pedagògiques en el
termini establert al web dels programes pedagògics i educatius de la Diputació de Girona.
2. Els centres d’ensenyament han de consultar el web dels programes pedagògics i educatius de
la Diputació i escollir les activitats que s’adaptin a les seves necessitats.
3. Els centres d’ensenyament han de trucar al centre patrimonial i reservar l’activitat.
4. Els centres d’ensenyament han de sol·licitar la subvenció de l’activitat a la Diputació de Girona
mitjançant el formulari específic del web dels programes pedagògics.
5. La Diputació de Girona emetrà un informe i/o avís en què doni conformitat de la subvenció, per
al centre d’ensenyament i per al centre patrimonial. La reserva queda condicionada a l’ordre
d’entrada de la sol·licitud i a l’existència de crèdit suficient.
6. Tindran prioritat les reserves dels centres d’alta complexitat de les comarques gironines.
7. Cada centre escolar pot sol·licitar fins a vuit activitats subvencionades; a partir de la novena
reserva, les sol·licituds quedaran directament en llista d’espera. (Específicament pel programa
“Indika”)
8. Prioritàriament, s’han de sol·licitar les activitats per cursos escolars. Les sol·licituds d’activitats
que es facin per cicles educatius computaran com a dues activitats a partir de 75 alumnes.
9. Per a les activitats que queden en llista d’espera, la concessió de la subvenció estarà subjecta
al pressupost disponible, i es donarà prioritat a la diversitat de centres davant la concentració de
peticions d’una mateixa escola. Així mateix, es tindran especialment en compte les sol·licituds de
centres d’alta complexitat.

10. Un cop finalitzada l’activitat, cal que el centre d’ensenyament presenti l’enquesta de valoració
del programa, disponible al web dels programes pedagògics. La no presentació de l’enquesta
comporta que el centre d’ensenyament quedi automàticament exclòs de la subvenció en els
cursos següents.
11. És responsabilitat del mateix centre d’ensenyament sol·licitar adequadament la subvenció per
a l’activitat que volen realitzar. Per tant, han de ser conscients de deixar la sol·licitud en estat
d’inscripció i validar el correu electrònic que se’ls genera en el moment de fer la sol·licitud de la
subvenció.
12. En el cas que s’anul·lin activitats en el transcurs del curs escolar, els imports es retornaran a
l’aplicació pressupostària corresponent.
El procediment serà el següent:
1. Els centres educatius haureu de posar-vos en contacte amb el centre patrimonial o centre
d’interpretació dels espais naturals o les associacions i entitats de cultura popular catalana
corresponent per confirmar que el dia i hora que escolliu estigui disponible per fer l’activitat
i perquè us facilitin el número de reserva, tant si es tracta del programa «Indika», de
patrimoni cultural i educació, com del programa «Del mar als cims» o el programa
«Identitat, arrels i tradicions».
2. Seguidament, els centres escolars heu de fer la sol·licitud de les activitats mitjançant el
web dels Programes Pedagògics (www.programespedagogics.cat); a través del formulari
corresponent.
3. Podreu formalitzar la sol·licitud d’una activitat mitjançant el menú “Sol·licitud” que tindreu
disponible a mà esquerra, un cop hàgiu accedit al web dels Programes Pedagògics (imatge
1), o accedint directament a l’activitat que voleu realitzar (imatge 2).
Imatge 1:

Imatge 2:

4. Sol·licitud de l’activitat: Els centres educatius haureu d’escollir l’activitat que voleu
desenvolupar, la qual ve acompanyada d’un text explicatiu del nom de l’activitat; el preu
que li correspon per alumne i el preu per alumne amb la subvenció per part de la Diputació
de Girona. També se us fa un recordatori de la reserva prèvia que heu de fer amb els
centres patrimonials; centres d’interpretació dels espais naturals o entitats i associacions
de cultura popular catalana.
Així mateix, haureu de validar el codi d’inscripció de l’activitat que us ha proporcionat la
mateixa entitat.
Les dades a omplir, per part del centre educatiu, són les següents: nom centre educatiu;
dades del tutor responsable; data que es farà l’activitat; curs; número d’alumnes (la totalitat
per a l’activitat).
En el moment de fer la sol·licitud, ja se us calcula l’import total a pagar, amb la subvenció
per part de la Diputació.

IMPORTANT: Per confirmar la inscripció a una activitat dels Programes Pedagògics caldrà prémer el
botó “Confirmar sol·licitud” que rebreu a la vostra bústia de correu electrònic, un cop omplert el
formulari de l’activitat; sinó la sol·licitud no s’haurà efectuat correctament.

Un cop confirmada la sol·licitud de subvenció de l’activitat per part del centre educatiu, se us
mostrarà el següent missatge de “validació de la inscripció”:

Un cop validada l’activitat, rebreu un correu electrònic amb les dades de l’activitat sol·licitada:

*IMPORTANT: Amb aquest procediment, haureu sol·licitat una activitat subvencionada a la
Diputació de Girona. Per tant, faltarà que els serveis administratius corresponents es posin
en contacte amb vosaltres per donar-vos conformitat a la sol·licitud de l’activitat i al poder
beneficiar-se de la subvenció.

5. Quan els serveis administratius hagin validat la sol·licitud de l’activitat, us donaran la
conformitat enviant el següent missatge:

6. Per la seva part, els centres patrimonials; centres d’interpretació dels espais naturals o
entitats i associacions de cultura popular catalana rebran el següent missatge de
confirmació:

7. Específicament per al programa «Indika», de patrimoni cultural i educació en el cas que el
centre educatiu hagi sol·licitat més de vuit activitats. Per altra banda, per al programa
«Identitat, arrels i tradicions» el centre escolar pot sol·licitar fins a quatre tallers
subvencionats. Superats aquests nombres, el centre educatiu rebrà un correu electrònic en
el que s’informarà que aquella activitat quedarà en llista d’espera:

*IMPORTANT: un cop realitzada l’activitat, els centres educatius rebreu un correu
electrònic amb un enllaç corresponent a l’enquesta que haureu de contestar (una
enquesta per activitat). D’acord amb el punt 11 de les bases reguladores, la no
presentació de l’enquesta comportarà que el centre d’ensenyament quedi
automàticament exclòs de la subvenció en el curs següent.

* Les reserves de les activitats dels centres educatius es controlen i gestionen des del
servei administratiu corresponent a cadascun dels programes: des del Servei de
Cooperació Cultural, pel programa «Indika», de patrimoni cultural i educació i pel programa
«Identitat, arrels i tradicions», o bé des del de Medi Ambient, pels programes «Del mar als
cims».

Servei de Cooperació Cultural – programa «Indika», de patrimoni cultural i educació i programa
«Identitat, arrels i tradicions»
972 18 51 89 / 972 18 51 50_ patrimoni@ddgi.cat
Servei de Medi Ambient - programes «Del mar als cims»
972 18 48 09 - ccasanellas@ddgi.cat

