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INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN  DOS SOBRES Nº 2 DAS PROPOSTAS PRESENTADAS NA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO 

ABERTO, DO SERVIZO PARA A XESTIÓN DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE MEIXONFRÍO-SALGUEIRIÑOS. (EXPEDIENTE CON/13/2017) 

 

PRIMEIRO.- REQUIRIMENTO DE INFORME TÉCNICO.- 

De conformidade co acordado pola mesa de contratación da Xestión do Servizo da Escola Infantil Municipal de Salgueiriños na súa 2ª reunión celebrada o 11-01-2018, 

encoméndase a este equipo técnico  a realización do informe de valoración dos proxectos educativos presentadas polas entidades licitadoras á contratación, mediante procedemento 

aberto, do servizo para a Xestión da Escola Infantil Municipal de Meixonfrío-Salgueiriños (EXP.CON13/2017). 

 
Mediante correo electrónico do Servizo de Contratación de data do 28.11.17 remítese ao Departamento de Educación os Proxectos Educativos e de Xestión dos licitadores, en formato 

pdf, agás o do licitador  Servicios e Materiales SA, que pola súa dificultade de envío mediante este sistema electrónico, remítese en CD. Así mesmo, solicítase, con data do 17.01.17 ao 

servizo de contratación, un exemplar  dos CD presentados no Sobre Núm 2  polas entidades licitadoras. 

 
Formularon a correspondente oferta ao referido procedemento de licitación, as seguintes entidades, de acordo coa Acta da 1ª Reunión da Mesa de Contratación celebrada o  7 de 

novembro de 2017 (Anexo 1): 

1. FESAN FUNDACIÓN DE ESTUDOS E ANÁLISES 
2. SERVICIOS Y MATERIALES SA 
3. ANA NAYA GARCÍA SL 
4. PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS SL 
5. AURORA, PILAR Y ANA SL 
6. KIDSCO ESCUELAS INFANTILES 

 

SEGUNDO.- CONTIDO DAS PROPOSICIÓNS 

O prego de cláusulas administrativas  particulares (en adiante PCAP)  prevé, na súa cláusula 13.3, os seguintes condicionantes respecto da forma de presentación da documentación 

integrante do Sobre Nº 2: 

 
13.3 SOBRE Nº 2 SUBTITULADO: PROPOSICIÓN RELATIVA  AOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN NON AVALIABLES MEDIANTE CIFRAS OU PORCENTAXES PARA 

A LICITACIÓN 
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PARÁGRAFO 1º 

A documentación que se presente neste sobre deberá ser aportada,obrigatoriamente, en dous formatos: en formato papel con páxinas numeradas correlativamente e en 

soporte informático (dúas unidades idénticas en Cd non regrabable identificadas exteriormente co nome do licitador e a denominación SOBRE Nº 2), quedando excluídas da 

licitación aquelas empresas que non aporten toda a documentación en ámbolos dous tipos de soporte.  

 
Se a mesa observase a ausencia dun ou dos dous CD outorgaráselle á empresa un prazo improrrogable de 3 días naturais para a súa aportación. 

Tanto a documentación en soporte papel como a dos dous soportes informaticos terán exactamente o mesmo contido. Calquera variación ou discrepancia entre os distintos 

soportes invalidará  automáticamente á oferta. 

Todas as ofertas técnicas remitidas  a este servizo (Sobre nº 2) compren con este requirimento. 

 

PARÁGRAFOS  4º, 5º, 6º e 7º 

A documentación en formato papel estará numerada correlativamente e non excederá estrictamente de 30 folios DIN A4, redactados en fonte de letra ARIAL e tamaño 10 (ou 

similar perfectamente lexible) e unha soa cara ou ben a dobre cara pero sempre sen superar o citado límite de 30 folios. 

Non obstante ao anterior, admitirase a presentación de diagramas, planos ou cadros explicativos en formato DIN A3 no caso de que resulten ilexibles ou incompletos no 

formato DIN A4, se ben sempre sen exceder do límite máximo de 30 folios. 

Exclúense do cómputo os separadores ou portadas dos diferentes apartados que conforman os criterios non avaliables mediante cifras. 

As proposicións que excedan o volume máximo dos folios sinalados nos apartados anteriores serán automaticamente excluídas da licitación. 

Todas as ofertas técnicas remitidas a este servizo (Sobre nº2)  compren con este requirimento. 

 

PARÁGRAFO 9º 

Neste sobre non se incluirá documentación que poida facer referencia, en ningún caso, as condicións económicas do contrato ou ás melloras que se ofrecen, que serán 

valoradas nunha posterior fase de licitación. O incumprimento deste requerimento será motivo de exclusión da licitación. 

Todas as ofertas técnicas remitidas a este servizo (Sobre nº2)  compren con este requirimento, de xeito que na documentación integrante no Sobre Nº 2 non 

existen referencias á oferta económica a realizar nos termos previstos na cláusula 13.4. 
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PARÁGRAFO 10ª 

Así mesmo, será motivo de exclusión da licitación, o feito de que a documentación incluída neste sobre non esté subscrita na súa totalidade polo licitador, ou non vaia 

acompañada dunha relación dos documentos que a integran asinada polo licitador, na que declare, baixo a súa responsabilidade, ser certos os datos achegados. Esta 

deficiencia unicamente poderá ser subsanada coa presencia do apoderado da empresa no acto público de apertura deste sobre. 

Todas as ofertas técnicas remitidas a este servizo (Sobre nº2)  compren con este requirimento. 

 

 

TERCEIRO.- SOBRE OS CRITERIOS A SEGUIR NA VALORACIÓN DAS PROPOSTAS PRESENTADAS E A SÚA  MOTIVACIÓN 

No que atinxe á valoración das propostas presentadas, a referida  cláusula 13.3 do PCAP establece  que: 

 

PARÁGRAFO 8ª 

Neste sobre incluirase o proxecto educativo e de xestión, de acordo cos requerimentos recollidos na cláusula 9 do prego de prescripcións técnicas. A documentación a presentar 

axustarase estrictamente a estrutura de apartados e subapartados alí determinados, ós efectos de facilitar o seu estudo e análise polos técnicos municipais correspondentes. O 

incumprimento deste requerimento considerarase unha deficiencia da oferta con repercusión práctica na súa valoración. 

 
En atención ao previsto na precitada cláusula e no que atinxe ao seu aspecto formal, será especialmente considerado, aos efectos de valoración da documentación integrante do Sobre  

Nº 2:  a súa estrutura  e epígrafes (fixada na páx.15 do PCTP);  a súa presentación- aos efectos da fácil comprensión do seu contido- e a súa calidade expositiva. 

 
No que atinxe á valoración do contido da  documentación presentada (Proxecto Educativo e de Xestión) a cláusula 10.3 do PCAP establece os CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN: 



 

Páxina 6 de 85 

 

A)CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE CIFRAS 

 
I.  Análise do contexto. Ata un máximo de 15 puntos 

 
a. Características do centro. Ata 5 puntos 

Servizos que se  ofrecen. Desenvolvemento e aspectos 
educativos dos mesmos. 

2,50 

Proxección social do centro na zona. 0,50 

Calendario e organización do horario 2,00 

 
b. Características do alumnado. Ata 3,50 puntos 

Tipo de relacións entre o alumnado. 0,50 

Nenos e nenas con necesidades educativas especiais: 
como se integran, apoios cos que se conta. 

2,00 

Procedementos de información ás familias. 
 

1,00 

 
c. Características do persoal que traballará no centro. Ata 

3,50 puntos 
Formación e mecanismos de formación do persoal. 2,00 
Formas de traballar,distribución das tarefas, mecanismos 
de información entre o persoal. 

1,50 

 
d. Características do contorno. Ata 3 puntos 

Servizos que  ofrece o contorno para os nenos e as nenas. 0,50 

Relacións que mantén a escola cos recursos do contorno e 
con outros centros. 

1,50 

Como se  traballa cos nenos e nenas o coñecemento do 
contorno social e natural. 
 

1,00 

 
 
 

II. Definición da escola. Ata un máximo de 5 puntos 
 

Aconfesionalidade da escola. 1,00 

Lingua de aprendizaxe. Normalización lingüística 1,00 

Liña metodolóxica e criterios de avaliación 1,00 

Coeducación: a educación para a igualdade de xénero. 1,00 

Relacións coas familias e  colaboración cos pais e nais. 1,00 

 
 
 

III. Estrutura organizativa. Ata un máximo 5 puntos 
 
Organización do centro para o logro dos obxectivos. 
 

Asignación de educadores aos grupos. 0,50 

A titoría na escola infantil. 0,50 

A utilización dos espazos escolares. 2,00 

O equipamento e os recursos necesarios para a execución da 
oferta presentada 
 

2,00 

               Outros programas educativos.Ata un máximo de 12 puntos 
Atendendo ás especiais características que concorren na prestación no 
servizo de educación infantil, valorarase a calidade dos programas 
educativos que as empresas concorrentes propoñan como reforzo do 
proxecto educativo da escola. En todos os casos, para a súa valoración, 
teránse en conta ademais da calidade do programa, que se explicite de 
xeito detallado, razoado e concreto. 
 
Outorgaráselle a puntuación máxima ao mellor proxecto e aos restantes 
adxudicaráselles as puntuacións en función da calidade  dos programas 
presentados: 
IV. 1. Plan de atención á diversidade...........ata un máximo de 1,5 
puntos. 
IV.2 Programa de comedor e nutrición........ata un máximo de 2,5 puntos. 
IV.3 Outros programas a propoñer polo adxudicatario....ata un máximo 
de 4 puntos. 
No caso dos dous  programas a  propoñer polo adxudicatario teranse en 
conta: 
- Que o programa sexa acaído, útil e que inflúa directamente na 

calidade do servizo. 
- Que afecte a comunidade educativa (alumnado, familias, persoal 

da escola). 
IV.4 Actividades que incidan na conciliación  da vida familiar, laboral e 
persoal............................................................ata un máximo de 4 puntos. 
Valoraranse as actividades complementarias referidas á poboación 
escolarizada e ás súas familias, así como a integración no territorio, 
consonte coas orientacións psicopedagóxicas deste ciclo educativo, isto 
é: 
- Obradorios para nenos/as de 2º ciclo de educación infantil......ata 

un máximo de 3 puntos. 
- Actividades os sábados...........................ata un máximo de 1 punto. 
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Tal e como se desprende con claridade do prego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 10.3) estos serían os aspectos que resultarán valorables en relación ao proxecto 

educativo e de xestión presentados polas entidades licitadoras no Sobre Nº 2: 

 
I. Análise do contexto: valorarase cunha puntuación máxima de 15 puntos, atendo aos parámetros que, igualmente establece o prego de forma clara e precisa,  e que 

serán obxecto de valoración. 

II. Definición da escola: valorarase cunha puntuación máxima de 5 puntos, atendendo aos parámetros que igualmente establece o prego de forma clara e precisa, e que 

serán obxecto de valoración. 

III. Estrutura Organizativa: valorarase cunha puntuación máxima de 5 puntos, atendendo aos parametros que igualmente establece o prego de forma clara e precisa e que 

serán obxecto de valoración. 

IV. Outros programas educativos: valoraranse ata un máximo de 12 puntos, atendendo aos proxectos e programas  que establece o prego de forma clara e precisa e que 

serán obxecto de valoración. 

 
O sistema de determinación da puntuación concreta a outorgar por cada un destes apartados e subapartados obedecerá ao un sistema de puntuación que ten en conta, en todo caso, as 

ofertas presentadas nestes apartados por cada un dos licitadores admitidos ao procedemento de contratación. A continuación, explicítase o sistema de puntuación a empregar nestes 

apartados: 

A) No que atinxe a valoración dos Apartados I, II  e III (Análise do Contexto/Definición da escola e Estrutura Organizativa) 

 
A.1) Outórgaselle a puntuación máxima, en cada un dos subapartados valorables, ao licitador ou licitadores que presentaron a “mellor proposta” ou as  “mellores 

propostas”  aplicando na súa valoración os mesmos criterios establecidos polo PCAP  para o apartado IV :  “(...). En todos os casos, para a súa valoración, teranse en 

conta ademais da calidade do programa, que se explicite de xeito detallado, razoado e concreto. 

 
A.2)  Establecénse tres niveis ou categorías de valoración: 

- Nivel excelente:  “a mellor” ou “mellores”  que corresponde coa máxima puntuación. 

- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. 

- Nivel básico: sen alcanzar o nivel medio, valóranse  garantindo que se cumpran cuns mínimos. 

 

O sistema de  determinación da puntuación a outorgar por cada unha destas tres categorias ou niveis obedecerá a un sistema de puntuación basado en porcentaxes,  co obxecto de  reducir 

o grado de arbitrariedade da asignación das puntuacións e establecendo unha porcentaxe que no seu resultado non conteña máis de dous decimais.  
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Deste xeito estableceuse: 

- Para o “Nivel excelente”: o 100% da puntuación. 

- Para o  “Nivel medio”: o  80% da puntuación máxima. 

- Para o “Nivel básico” : o 50% da puntuación máxima. 

 

B) En relación co apartado IV. Outros programas educativos, valoráronse, segundo prescrición do PCAP (pax.8), as propostas formuladas polas entidades entidades 

licitadoras, en particular: 

- (...) a calidade dos programas educativos que as empresas concorrentes propoñan como reforzo do proxecto educativo da escola. 

-  En todos os casos, para a súa valoración, teranse en conta ademais da calidade do programa, que se explicite de xeito detallado, razoado e concreto. 

- Outorgaráselle a puntuación máxima ao mellor proxecto e aos restantes adxudicaránselles as puntuacións en función da calidade dos programas presentados. 

- No caso dos dous programas a propoñer polo adxudicatario teranse en conta: 

o Que o programa sexa  acaído, útil e que inflúa directamente na calidade do servizo. 

o Que afecte a toda a comunidade educativa (alumnado, familias, persoal da escola). 

- Valoraranse as actividades complementarias referidas a poboación escolarizada e ás súas familias, así como a integración no territorio, consonte coas 

orientacións psicopedagóxicas deste ciclo educativo. 

 

B.1) Establecénse tres niveis ou categorías de valoración: 

- Nivel excelente:  “a mellor”  que corresponde coa máxima puntuación. 

- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. 

- Nivel básico: sen alcanzar o nivel medio,  valóranse  garantindo que se cumpran cuns mínimos. 

 

O sistema de  determinación da puntuación a outorgar por cada unha destas tres categorias ou niveis obedecerá a un sistema de puntuación basado en porcentaxes,  co 

obxecto de  reducir o grado de arbitrariedade da asignación das puntuacións e establecendo unha porcentaxe que no seu resultado non conteña máis de dous decimais. 

Deste xeito estableceuse: 

- Para o “Nivel excelente”: o 100% da puntuación. 

- Para o “Nivel medio”: o  80% da puntuación máxima. 

- Para o “Nivel básico” : o 50% da puntuación máxima. 
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As puntuacións asignáronse en atención aos criterios anteriormente establecidos procurándose, do mesmo xeito, poder valorar aquelas cuestións que, a xuízo do persoal técnico que 

subscribe o informe, se entendan positivas ou que acheguen elementos de valor ao proxecto educativo de cara a unha mellor prestación do servizo. Do mesmo xeito, será tida en conta a 

calidade e claridade expositiva e unha concreción á hora de realizar as diferentes valoracións, tal e como establece, polo demais, na clausula 10.3 do PCAP. 

 

CUARTO.- SOBRE A METODOLOXÍA DE VALORACIÓN DAS PROPOSTAS PRESENTADAS 

A valoración destes criterios e o reparto de puntuacións propostas polo equipo de valoración técnica realizarase do seguinte xeito: 

 

- En primeir lugar, acórdase unha metoloxía de análise e valoración dos proxectos educativos e de xestión, realizando unha  primeira lectura individual de cada un dos apartados con respecto 

as 6 ofertas, recollendo neste documento, os aspectos  máis relevantes de cada un deles. Garantindo que todas as ofertas, cumpriran cuns mínimos, estableceuse que a medida das 

valoracións gardaría relación co nivel establecido polas propostas presentadas e non sempre co nivel que este tipo de prestación de servizo deberá de garantir, tanto no seu aspecto 

educativo como de xestión. 

 

- Seguidamente, examínase cada un dos proxectos presentados por apartado e subapartado que ían ser obxecto de valoración, o que permite ter unha visión comparativa e facer as 

confrontacións entre os proxectos dun xeito máis claro e preciso, que facilita a súa clasificación nos tres niveis ou categorías establecidas (excelente, medio e básico). Unha vez realizadas as 

correspondentes valoracions en cada proxecto,  incorpóranse a unha táboa coas puntuacións finalmente propostas por cada un dos apartados.  

 

- Os rangos de puntuación  determináronse en cada un dos subapartados. Tomando como referencia o  “mellor” ou “mellores” e outorgándoselle a máxima puntuación,  os restantes-  tendo 

en conta as categorías de medio e básico- atribuíaselle unha puntuación. Así mesmo, cómpre deixar constancia, que nalgúns apartados o nivel das propostas era tan semellante que non 

cabía establecer as tres categorías. 

 

QUINTO- VALORACIÓNS E CONSIDERACIÓNS RESPECTO DAS PROPOSTAS PRESENTADAS 

Da análise da documentación presentada polas entidades, debe significarse que todas reúnen os mínimos requiridos, tanto nos aspectos formais como de contido, malia que dun modo 

dispar, ao conxunto dos requirimentos contemplados nos “criterios de adxudicación non avaliables mediante cifras oiu porcentaxes”. Estas consideracións, de tipo xeral, se reflicten nas 

puntuacións outorgadas nos distintos epígrafes obxecto de avaliación, coas especificidades a ter en conta para cada unha delas.  
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Debe precisarse que si ben todas as ofertas presenta un Proxecto Educativo e de Xestión-que se solicita con carácter obrigatorio coa  estrutura e epígrafes que se recolle no PCTP- debemos 

de advertir que, pese a este requirimento expreso do prego: 

 

1. FESAN –FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES  cínguese a estrutura do establecido no PCTP,  agás no  Apartado “III. Obxectivos”. 

 

2. KIDSCO- ESCUELAS INFANTILES,  cínguese a estrutura do establecido no PCTP  agás no apartado” “IV. Estrutura organizativa” onde  agrupa os subapartados “Asignación de 

educadores aos grupos” e “Número de educadores ao grupo”, ademais de omitir os subapartados  “A dimensión do grupo” e “A composición do grupo” . 

 

3. PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS SL, presenta un Proxecto Educativo e de Xestión, de acordo coa estrutura e epígrafes que se recolle  no PCTP, sendo o único 

licitador que  inclúe o apartado IV. Outros programas educativos- dos criterios non avaliables mediante cifras do PCAP,- no subapartado a) Características do centro/servizos que se 

ofrecen. Desenvolvemento e aspectos educativos dos mesmos os “Programas de Comedor e Nutrición”; “Outros dous programas a propoñer  polo adxudicatario” e “Actividades que 

incidan na conciliación da vida familiar, laboral e persoal”. No subapartado b)Características do alumnado/nenos e nenas con necesidades educativas especiais inclúe o “Plan de 

Atención a Diversidade”.  

 

Sen prexuízo que desta circunstancia sexa tida en conta pola Mesa de Contratación, debe  precisarse que en opinión do persoal técnico que subscribe o presente informe,  a ausencia, 

omisión ou agrupación dos subapartados, podería considerarse  “unha deficiencia da oferta con repercusión práctica na súa valoración” (pax.11 do PCAP), de acordo cos requerimentos 

recollidos na Cláusula 9 do Prego de Prescripcións Técnicas. Diante desta circunstancia, temos que deixar constancia que algúns destes apartados e subapartados non forman parte dos 

“criterios non avaliables mediante cifras” que recolle o PCAP, ademais de que os pregos non establecen os mecanismos de como “repercutir na valoración destes apartados”. Por estes 

motivos, a proposta deste equipo de valoración e que dita “repercusión” sexa de aplicación nos “apartados e subapartados”  recollidos  na Clausula  10.3  do PCAP  apartado A) Criterios Non 

avaliables mediante cifras. No caso de PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS SL, a  especificación e identificación dos programas permite a súa extrapolación e polo tanto, a súa 

valoración independentemente da realizada nos subapartados  “servizos que se ofrecen (...)” e “Nenos e nenas con Necesidades (...) “ que tamén eran obxecto de valoración. A estes efectos 

debe de referenciarse que non se tiveron en conta ditos programas na valoración de  citados subapartados, tal e como se reflicte na súa  puntuación. 

 

No que se refire os aspectos formais dos proxectos, constátase unha notable diferencia na elaboración, sistematización, presentación e redacción, que as entidades  licitadoras realizan nos 

apartados  que son obxecto de valoración de aqueles que non o son. 
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En todo caso, máís aló das puntuacións concedidas, percibimos que a proposta presentada por AURORA, PILAR Y ANA SL; SERVICIOS Y MATERIALES SA e PROMOCIÓN DE LA 

FORMACIÓN “LAS PALAMAS SL, tanto na súa formulación teórica como na articulación dos aspectos organizativos, metodolóxicos,etc, apreciase unha maior coherencia no proxecto 

educativo, valorando positivamente que se inclúan referencias bibliográficas e lexislativas  que dan soporte teórico e metodolóxico aos proxectos presentados. 

 

Así mesmo, na redacción  do proxecto educativo presentados pola entidade licitadora ANA NAYA GARCÍA, apreciamos: erros de identificación da escola, facendo referencia a outras escolas 

como a E.I.M de Santa Marta- Casco Vello; de transcrición e redacción, que dificultaron a lectura e compresión do exposto, do que se deixa constancia. 

 

Existindo diferencias notorias cando se comparan os proxectos educativos dos diferentes licitadores, sería desexable que todas tiveran unha maior concreción e contextalización, e que se 

contase cun proxecto educativo propio e persoal para a Escola Infantil Municipal de Meixonfrío-Salgueiriños. 
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I. ANÁLISE DO CONTEXTO 

 
a) Características do centro 

 
1. OFERTA PRESENTADA POR FESAN FUNDACIÓN DE ESTUDOS E ANÁLISES 

Presenta un Proxecto Educativo e de Xestión coa estrutura e epígrafes que se establece no Prego de Prescripcións Técnica para a contratación da xestión do 
servizo da Escola Infantil Municipal de Meixonfrío-Salgueiriños ( en adiante PCTP), agás no apartado “III.Obxectivos”. 
 
Titularidade e financiamento 
O licitador describe ambos aspectos cingíndose ao PCTP e PCAP. 
 
Número de unidades 
Sinala o número total de unidades, distribuíndoas por idades. 
 
Situación xeográfica 
Está indicada a nivel de rúa. 
 
Descrición breve das instalacións 
Recolle unha breve descrición das instalacións que distribue en tres áreas: atención directa, servizos xerais e de acceso e administración. 
 
Servizos que se ofrecen. Desenvolvemento e aspectos educativo dos mesmos 
Como servizos propón 6: “atención educativa”, “xestión do comedor”, “xestión administrativa”, “gabinete psicopedagóxica”, “escola de música”, “escola de psicomotricidade”, 
describindo para cada un destes servizos as características, actividades e incluso nalgún caso os horarios de prestación dos mesmos.  
 
Proxección social do centro na zona 
A empresa recolle a función educativa e social da escola e a propón como un recurso de primeira orde para a conciliación de vida laboral e familiar das familias. Achega os datos 
xerais da ubicación da escola, da población e da actividade económica de Compostela. 
 
Recursos e materiais 
Neste apartado sinalar que o licitador achegará de forma gratuíta as persoas usuarias da escola todo o material que necesiten para levar a cabo a actividade diaria (axenda, 
fichas didácticas, material funxible...), indicando que a única achega das familias será a compra dun mandilón cun custo de 15 euros.  
Respecto dos materiais, mobiliario e equipo didáctico cínguese ao ANEXO I e ao establecido no prego de PCTP. 
  
Calendario e organización do horario 
Presenta: unha programación diaria cun exemplo de xornada completa continuada dende as 7.30 ata as 17.45 h; unha programación semanal indicando as actividades e a súa 
temporalización (baile, novas tecnoloxías, educación viaria, cociña...); e unha programación anual,  estruturada por meses nun calendario de actividades temáticas (xaneiro: mes 
da música, febreiro: mes do antroido, marzo: mes dos oficios,...). Non indica a existencia dun horario ordinario (de setembro a xuño) e dun horario adaptado para os meses de 
xullo e agosto, nin fai referencia ao período de adaptación. 



 

Páxina 13 de 85 

 
 
2. OFERTA PRESENTADA POR SERVICIOS Y MATERIALES, SA 
 
Presenta un Proxecto Educativo e de Xestión coa estrutura e epígrafes que se establece no Prego de Prescripcións Técnica para a contratación da xestión do 
servizo da Escola Infantil Municipal de Meixonfrío-Salgueiriños (en adiante PCTP). 
 
Titularidade e financiamento, 
O licitador cínguese ao establecido nos PCTP  e PCAP. 
 
Número de unidades 
De acordo co PCTP indican o número de unidades, a rateo de prazas de cada unha, a organización por idades e sinalan que hai 123 prazas a xornada completa. 
 
Situación xeográfica 
Indica a rúa e o barrio onde está a escola infantil municipal. 
 
Descrición breve das instalacións 
Indica a superficie construída e útil do equipamento, presentando un cadro resume das diferentes dependencias, distribuídas en tres áreas. 

 
Servizos que ofrecen. Desenvolvemento e aspectos educativos dos mesmos 
Establece e describe os aspectos educativos dos 8 servizos que propón: “atención educativa”, “atención pedagóxica”, “servizo de comedor” (almorzo, xantar e merenda), 
“atención para os nenos que non comen na escola”, “servizo de sesta”, “escola de Pais e Nais”, “préstamo de libros: biblioteca” e “servizos complementarios diurnos 
(obradoiros)”. 

 
Proxección social do centro na zona 
Recolle que a escola infantil terá grandes implicacións na vida da zona, a través da celebración de festas, saídas, participación social, pequenas exposicións dos traballos das 
nenas e nenos, e de apertura ao contorno, coa programación de actividades e saídas que promovan o coñecemento dos servizos, das  infraestruturas e dos monumentos do 
Concello, no marco do proxecto educativo “Educando na nosa cidade”. Sinalan a  necesidade educativa de  iniciar as nenas/os no coñemento da súa contorna  e a de fortalecer 
a imprescindible relación do centro e o núcleo sociocultural no que está inmerso, xustificando os aspectos educativos das actividades propostas. 
 
Recursos e materiais 
A empresa indica que se adaptará ao equipamento xa presente na escola, mellorando sempre que sexa necesario. Neste apartado non se indica que medios materiais achegará 
de forma gratuíta e non indica cales serían as aportacións das familias, se é o caso, respecto da achega de materiais para desenvolver o proxecto curricular e en xeral, a 
actividade diaria na escola, que se recollen no prego técnico. Se ben no apartado IV. “Estrutura organizativa” cando fai referencia aos recursos necesarios establece que “as 
familias usuarias da Escola Infantil non terán que aportar ningún material específico nin pagar ninguha cuota especial, nin mandilon, uniforme... Dotarermos á escola co material 
de papelería” (pax.38 da proposta presentada). 
 
Calendario e organización do horario 
Establece que a escola municipal infantil prestará o seu servizo tal cual se recolle no Regulamento de Réxime Interno, especificando horarios, calendario,  propoñendo modelos 
de horarios xerais por aula (para 0-1 e 1-2), dende ás 7,30 ata ás 20,30h. Detalla as actividades diarias que se fan ao longo da xornada e a súa xustificación educativa, 
especificando os contidos a traballar por aula e as unidades didácticas programadas para o curso escolar. Neste apartado non se fai referencia ao periodo de adaptación. 
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3. OFERTA PRESENTADA POR  ANA NAYA GARCÍA, SL 
 
Presenta un Proxecto Educativo e de Xestión coa estrutura e epígrafes que se establece no Prego de Prescripcións Técnica para a contratación da xestión do 
servizo da Escola Infantil Municipal de Meixonfrío-Salgueiriños ( en adiante PCTP ). 

 
 
Titularidade e financiamento 
Responde a este apartado, de acordo co establecido no PCTP  e PCAP. 
 
Número de unidades 
Sinala o número total de unidades, distribuíndoas por idades. 
 
Situación xeográfica 
Ubica a rúa onde está a escola. 
 
Descrición breve das instalacións 
Enumera as distintas dependencias do centro. 
 
Servizos que ofrecen. Desenvolvemento e aspectos educativos dos mesmos 
Propón, cun carácter moi xeral e sen entrar ao seu denvolvemento, os seguintes servizos: “ xerais”, “de educación”, “de garda”, “de atención temperá”, “de atención e educación 
de pais”, “ de comedor” (almorzo, xantar e merenda), “de actividades complementarias”, “de limpeza e mantemento xeral” e “matriculación e xestión económica”. 
 
Proxección social do centro na escola 
Sinala a función social e educativa da escola, tendo en conta o medio urbano dende unha actitude positiva en defensa da natureza. Propón dentro da programación de aula a 
realización de actividades de coñecemento da contorna, tales como, saías, o obradoiro “Cativos-Natura”, campañas solidarias e visita de profesionais de servizos municipais. 
 
Recursos e materiais 
O licitador fai referencia neste apartado aos seguintes recursos: “recursos do contorno”; “recursos humanos” e “recursos materiais”. Sinala ademais os diferentes materiais (non 
estruturado, específicos, para as elaboracións plástica, de refugallo) e define o libro de texto como un recurso máis que complementa ditos materiais. Neste apartado non se 
indica que medios materiais achegará de forma gratuíta e non indica cales serían as aportacións das familias, se é o caso, respecto da achega de materiais para desenvolver o 
proxecto curricular e en xeral, a actividade diaria na escola, que se recollen no prego técnico. 
 
Calendario e organización do horario 
Indica o horario establecido no PCTP e no regulamento de aplicación. Achega un calendario semanal de aula para cada tramo de idade, dende as 9.00 h. ata 15.45 h. Neste 
apartado non se fai referencia ao período de adaptación. 
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4. OFERTA PRESENTADA POR PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS, SL 
 
Presenta un Proxecto Educativo e de Xestión coa estrutura e epígrafes que se establece no Prego de Prescripcións Técnica para a contratación da xestión do 
servizo da Escola Infantil Municipal de Meixonfrío-Salgueiriños (en adiante PCTP). O apartado 4 “Outros programas educativos” está incluído no Apartado I Análise 
do Contexto/ a. Características do centro/ “servizos que se ofrecen. Desenvolvemento e aspectos educativos dos mesmos” e b. Características do alumnado/ 
“Nenos e nenas con necesidades educativas especiais (...)”. 
 
Titularidade e finaciamento 
Cínguese ao establecido no PCTP e PCAP. 
 
Número de unidades 
Indica o número de unidades, a súa distribución por idades, o número de aulas, a capacidade máxima, o total de prazas e sinala que habilitarase un total de 123 prazas en 
presenza simultánea.  
 
Situación xeográfica 
Recolle a rúa na que está o centro e a súa proximidade ao Polígono do Tambre. 
 
Descrición breve das instalacións 
Sinala as diferentes estancias nas que se divide a escola, indica a superficie construída  e a  do patio exterior. 
 
Servizos que ofrecen. Desenvolvemento e aspectos educativos dos mesmos 
O licitador neste apartado recolle e describe os servizos e “outros programas propostos”- aos que fai referencia o apartado IV do  PCAP “Outros programas educativos”- polo que 
para a súa valoración só se terá en conta neste apartado os seguintes servizos: “Servizo educativo xeral”; “Servizo de horario ampliado”, “Servizo de comedor” (ínclúe almorzo, 
comida e merenda) e “Actividades complementarias” ( Escola de familias, obradoiro de ludo-psicomotricidade, saídas didácticas e biblioteca animada). 
O “Programa de Comedor e Nutrición”, o “Programa de introducción á lingua inglesa; o “Servizo de orientación psicopedagóxica” e as “Actividades de conciliación da vida laboral, familiar e 
persoal: ludoteca e obradoiros” valoraranse no apartado IV. 
  
Proxección social do centro na zona 
Define a etapa da educación infantil de acordo coa LOE e os decretos que a regulan, sinalando as funcións asistencial, educativa e compensatoria da escola e como mecanismo 
de conciliación laboral. Propón a implicación da escola na vida da contorna coa celebración de festas, saídas didácticas, o respecto polo medio ambiente e a inmersión das 
familias, no proxecto educativo, a través de talleres e dos órganos de participación (Consello Escolar e asociación de nais e pais). 
 
Recursos e materiais 
A proposta indica que a escola conta cunha moderna e variada gama de recursos e materiais. Engaden ademais que contarase con aqueles materiais da vida cotiá que 
posibiliten ao neno/a experiencias enriquecedoras. Neste apartado, non se indica que medios materiais achegará de forma gratuíta e non indica cales serían as aportacións das 
familias, se é o caso, respecto da achega de materiais para desenvolver o proxecto curricular e en xeral, a actividade diaria na escola, que se recollen no PPT. 
 
Calendario e organización do horario 
Recolle os aspectos establecidos no Regulamento de Réxime Interno aprobado polo Concello, con respecto ao calendario e horario do alumnado. Presenta nun cadro o horario 
de funcionamento da escola, como exemplo dunha xornada escolar, para os niveis 0-1; 1-2 e 2-3. Neste apartado non se fai referencia ao período de adaptación. 
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5. OFERTA PRESENTADA POR AURORA, PILAR Y ANA, SL 
 
Presenta un Proxecto Educativo e de Xestión coa estrutura e epígrafes que se establece no Prego de Prescripcións Técnica para a contratación da xestión do 
servizo da Escola Infantil Municipal de Meixonfrío-Salgueiriños (en adiante PCTP). 
 
Titularidade e Financiamento 
Responde a este apartado de acordo cos PCTP e PCAP. 
 
Número de unidades 
Indica a capacidade total da escola, a distribución por aulas, idades, a rateo, as posibles agrupacións e prazas reservadas para situacións de emerxencia social e a integración 
dos nenos e nenas con necesidades específicas de apoio educativo, de acordo co Decreto 329/2005. 
 
Situación xeográfica 
Sinala a rúa na que está situada a escola, fai unha unha breve descrición da contorna e destaca a proximidade aos polígonos do Tambre e Costa Vella. 
 
Descrición breve das instalacións 
Fai referencia ao seu arquitecto e a súa concepción como locomotora. De acordo co PCTP, sinala a superficie útil total da escola e do patio exterior de xogos. 
 
Servizos que se ofrecen.Desenvolvemento e aspectos educativos dos mesmos 
Propón e describe os aspectos educativos dos 3 servizos: “atención educativa, asistencial e social” (indicando as súas funcións); “atención psicopedagóxica” (definida como un 
servizo de  apoio ao profesorado e as familias, que realizará entre outras tarefas, o asesoramento ás familias e a detención de dificultades e necesidades especiais)  e o “servizo 
de comedor” (almorzo, xantar e merenda) con cociña e elaboración propia. 
 
Proxección social do centro na zona 
O licitador entende a contorna como parte importante nas aprendizaxes, pretendendo educar ao alumnado no coidado e  mellora do medio ambiente e no coñecemento do 
mundo do traballo. Propoñen como estratexias a invitación dos pais, nais e outras persoas da contorna a que se acheguen á escola para falar dos seus traballos respectivos. 
Destacan que “non só queremos enxerirnos no contorno, queremos tamén influir nel de forma positiva...pretendemos que os nenos desenvolvan unha serie de valores do 
coidado do entorno, solidariedade, respecto, tolerancia (...)que contribúan a sensibilizar...”. Propoñen as saídas e as festas na escola. 
 
Recursos e materias 
Neste apartado describe dende unha perspectiva teórica a concepción dos recursos e materias presentes nun contexto educativo, sen facer  referencia aos establecidos no 
PCTP. Recolle seis tipo de recursos, pero sen entrar a detallar os medios materiais que achegará de forma gratuíta e non indica cales serían as aportacións das familias, agás 
as recollidas no punto 6. Se ben, o licitador, no apartado IV. “Estrutura organizativa” cando fai referencia aos recursos necesarios sinala os materiais que ofertará de forma 
gratuíta, aqueles que proporcionarán as familias e o material co que conta o centro.  
 
Calendario e organización do horario 
Detalla o calendario e a organización do horario, de acordo co PCTP e o establecido no regulamento de aplicación. Presenta unha distribución da xornada horaria nos diferentes 
niveis, distinguindo o tipo de xornadas e especificando horarios para cada unha delas. Recolle a xornada horaria para o mes de setembro, cunha especial atención ao período 
de adaptación. 
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6. OFERTA PRESENTADA POR KIDSCO ESCUELAS INFANTILES 
 
Presenta un Proxecto Educativo e de Xestión coa estrutura e epígrafes que se establece no Prego de Prescripcións Técnica para a contratación da xestión do 
servizo da Escola Infantil Municipal de Meixonfrío-Salgueiriños (en adiante PCTP), agás no apartado IV , no que agrupa nun apartado a ”Asignación de educadores 
aos grupos” e “Número de educadores por grupo” e omite o apartado “A composición do grupo”. 
 
Titularidade e financiamento 
Responde a este apartado, de acordo co establecido no PCTP e PCAP. 
 
Número de unidades 
Sinala o número total de unidades, distribuíndoas por idades. 
 
Situación xeográfica 
Ubica a cidade e o barrio onde está a escola, cunha breve contextualización histórica e xeográfica de Compostela. 
 
Descrición breve das instalacións 
Describe as distintas dependencias do centro, o seu acceso e a intercomunicación das aulas. 
 
Servizos que ofrecen. Desenvolvemento e aspectos educativos dos mesmos 
Propón, cun carácter moi xeral e sen entrar ao seu denvolvemento, os seguintes servizos:  “servicio de apertura de la escuela”, “servicio de comida” (almorzo, xantar e merenda), 
“servicio de atención a niños con necesidades especiales”, “servicio de biblioteca”, “servicio de escuela de familias”, “servicio de asesoramiento pedagógico” e “servicio de 
calidad”. 
 
Proxección social do centro na escola 
Ubica a escola no proxecto “Santiago Norte” como unha estratexia integral de rexeneración urbana, describindo as características desta zona. Destaca a función que cumpre a 
escola na conciliación da vida laboral e familiar. 

 
Descrición breve das instalacións 
Neste apartado só fai referencia a que o Concello proporciona as instalacións e  diversos recursos e materiais didácticos (sen facer referencia ao Anexo I do PCTP). A empresa 
con carácter xeral, proporcionará o material didáctico educativo, lúdico e funxible segundo a oferta presentada, sen entrar a detallalo neste apartado. Indica literalmente que “o 
custo das actividades complementarias serán aboadas polos pais”, sen especificar que entende por “actividades complementarias”. 
 
Recursos e materias 
Neste apartado o licitador establece os obxectivos, a selección e uso dos recursos, os tipos de materiais e o aspectos organizativos dos mesmos. Non se indica que medios 
materiais achegará de forma gratuíta e non indica cales serían as aportacións das familias, se é o caso, respecto da achega de materiais para desenvolver o proxecto curricular 
e en xeral, a actividade diaria na escola, que se recollen no PCTP. No apartado IV. “Estrutura organizativa” reproduce exactamente o mesmo texto. 
 
Calendario e organización do horario 
O licitador presenta como  exemplo o calendario escolar para o curso 2017-2018 e un horario de aula 0-1 e 1-2 e 2-3 de forma conxunta, cunha breve xustificación pedagóxica 
da actividade. Indica que no plan xeral anual de centro recollerán o calendario escolar, as unidades de programación, as reunións, entre outros aspectos. Neste apartado non se 
fai referencia ao período de adaptación. 
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a). CARACTERÍSTICAS DO CENTROS 

ASPECTOS VALORABLES 

Para  a valoración deste apartado terase en conta, ademais da calidade na análise do contexto do proxecto educativo presentado, que se explicite de xeito detallado, 
razoado e concreto nos seguintes apartados: 

- Servizos que se ofrecen. Desenvolvemento e aspectos educativos dos mesmos.........................................................2,50 puntos. 
- Proxección social do centro na zona.............................................................................................................................. 0,50 puntos. 
- Calendario e organización do horario..............................................................................................................................2,00 puntos. 

PUNTUACIÓN: 

Máximo 5,00 puntos 
Establecéronse tres niveis de valoración para cada un dos subapartados:  

- Nivel excelente: “ a mellor” ou “mellores” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos . (50%). 

MOTIVACIÓN:  a  xuízo deste equipo 
de valoración, proponse  a seguinte 
categorización 

� Servizos que se ofrecen. Desenvolvemento e aspectos educativos dos mesmos 
- Nivel excelente (2,50 puntos): SERVICIOS Y MATERIALES, SA” presenta unha proposta detallada, razoada, ordenada e concreta, circunstancia que é 

valorada positivamente, sendo “a mellor proposta de servizos” que se ofrecen, tanto cuantitativa (8 servizos) como cualitativamente (cunha descrición e 
tratamento axeitado dos aspectos educativos e pedagóxicos dos servizos propostos), aspectos que determinan que sexa considerada “a mellor” das propostas 
presentadas. 

- Nivel medio (2,00 puntos): FESAN-FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES (6 servizos); PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS,SL (4 servizos) 
e AURORA, PILAR Y ANA, SL (3 servizos). Sinalar que, no caso de las PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS,SL a proposta “Outros programas 
educativos” do punto 4 serán valorados apartado IV “outros programas educativos”, aspecto que reflicte na súa puntuación e categorización. Tados as 
entidades licitadoras desenvolven os aspectos educativos dos servizos propostos. 

- Nivel básico (1,25 puntos): ANA NAYA GARCÍA, SL (7 servizos) e KIDSCO ESCUELAS INFANTILES (6 servizos), presentan propostas de carácter moi xeral 
e sen entrar a detallar os aspectos educativos dos servizos propostos, aspectos que condicionan a súa valoración. 

� Proxección social do centro na zona 
- Nivel excelente (0,50 puntos): SERVICIOS Y MATERIALES SA; PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS, SL e AURORA, PILAR Y ANA, SL, 

presentan unha proposta detallada, ordenada, razoada e concreta, combinando a función educativa e social que desempeñan as escolas infantís como 
recurso para a conciliación da vida persoal, laboral e familiar, con propostas educativas e pedagóxicas, aspectos que determinan que sexan consideradas “as 
mellores” das propostas presentadas. 

- Nivel medio (0,40 puntos): ANA NAYA GARCÍA SL, cun plantexamento menos detallado, pero con propostas educativas e pedagóxicas. 
- Nivel básico (0,25 puntos): FESAN-FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES e KIDSCO ESCUELAS INFANTILES, nas que non se recollen propostas 

educativas, cingíndose a aspectos descritivos da contorna da escola. 
� Calendario e organización do horario 

- Nivel excelente (2,00 puntos): AURORA, PILAR Y ANA, SL  axustándose ao establecido PCTP, presenta unha proposta razoada, detalla e concreta do 
calendario e organización do horario na escola infantil municipal, na que se presta especial atención ao período de adaptación, aspectos que determinan que 
sexa considerada “a mellor” das propostas presentadas. 

- Nivel medio (1,60 puntos): SERVICIOS Y MATERIALES SA, (non concreta os horarios xerais para a aula de 2-3) e PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS 
PALMAS,SL (que presenta unha proposta cun carácter máis xeral). Non fan referencia ao período de adaptación neste apartado, aspecto que condiciona a 
súa valoración. 

- Nivel básico (1,00 puntos): FESAN-FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES, KIDSCO ESCUELAS INFANTILES e ANA NAYA GARCÍA SL, non queda 
suficientemente xustificado que ambos licitadores se axusten ao horario de servizo establecido no PCTP. 



 

Páxina 19 de 85 

TÁBOA DE PUNTUACIÓNS ACADADAS POLOS DISTINTOS LICITADORES NO APARTADO: 
 
 
a) Características do centro 

 
 
 

 

 
 
 
 

CRITERIOS  NON AVALIBLES MEDIANTE CIFRAS 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
LICITADORES E PUNTUACIÓN ACADADA 

I. ANÁLISE DO CONTEXTO  

FESAN- 
FUNDACIÓN 

DE 
ESTUDIOS E 
ANÁLISES 

SERVICIOS Y 
MATERIALES 

S.A 

ANA 
NAYA 

GARCÍA 
SL 

PROMOCIÓN 
DE LA 

FORMACIÓN 
LAS PALMAS 

SL 

AURORA, PILAR Y 
ANA SL 

KIDSCO 
ESCUELAS 
INFANTILES 

 
SERVIZOS QUE SE OFFRECEN. DESENVOLVEMENTO E 
ASPECTOS EDUCATIVOS DOS MESMOS 
 

2,50 2,00 2,50 1,25 2,00 2,00 1,25 

 
PROXECCIÓN SOCIAL DO CENTRO NA ZONA 
 

0,50 0,25 0,50 0,40 0,50 0,50 0,25 

C
A

R
A
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R
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TI

C
A

S 
D

O
 

C
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O

: 
 

M
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im
o 
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CALENDARIO E ORGANIZACIÓN DO HORARIO 2,00 1,00 1,60 1,00 1,60 2,00 1,00 

 
PUNTUACIÓN 
 

5,00 3,25 4,60 2,65 4,10 4,50 2,50 
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b)  Características do alumnado 
 

1. OFERTA PRESENTADA POR FESAN FUNDACIÓN DE ESTUDOS E ANÁLISES 
 
Número de alumnas e alumnos, idades e agrupamentos 
O licitador indica o número máximo de prazas (123) simultaneamente, as unidades (9), a distribución das mesmas e as idades de acordo co establecido no PCTP.  
 
Tipo de relacións entre o alumnado 
Neste apartado recóllese unha fundamentación teórica e faise unha análise xeral da importancia das relacións interpersoais. 
  
Nenos e nenas con necesidades educativas especiais: como se integran, apoios cos que se conta 
A proposta recolle unha relación dos diferentes “trastornos” e “discapacidades” de orde físico, psíquico, cognitivo ou sensorial; facendo referencia tamén aos nenos e nenas con 
dificultades de aprendizaxe. Propón a integración dos nenos e nenas baseado no principio de normalización e achega as medidas, os programas de atención á diversidade e os 
recursos (medios didácticos e materiais, profesionais implicados e zona específica de integración e apoio).  
 
Procedementos de información ás familias 
A proposta presenta unha ampla descrición dos mecanismos de comunicación e de relación entre a escola infantil e as familias: entrevista inicial, entrevista individual, contactos 
diarios (diarios de ída e volta, só para o nivel 0-1 e 1-2), reunións xerais e de nivel, informes, enquisas, titorías, circulares e páxina web. Cínguese ao establecido no PCTP no 
apartado de atención ás familias e de participación dos pais e nais. 

 
2. OFERTA PRESENTADA POR SERVICIOS Y MATERIALES, SA 
 
Número de alumnas e alumnos, idades e agrupamentos 
A proposta indica nun cadro o número total de alumnado por tramo de idade e a rateo por aula.  
  
Tipo de relacións entre o alumnado 
Destaca a importancia das relacións no desenvolvemento do alumnado facendo unha introdución teórica. Recolle actividades da programación e propostas que poñen en 
relevancia as relacións entre o alumnado: actividades conxuntas, internivel, visita ás dependencias do centro, festas e saídas, que supoñen convivencias non só entre os nenos 
e nenas senon entre toda a comunidade educativa. Sinala que as interaccións precisan ser avaliadas, establecendo catro campos a avaliar. 

 
Nenos e nenas con necesidades educativas especiais: como se integran, apoios cos que se conta 
O licitador centra a atención das necesidades educativas especiais na etapa 0-3, propoñendo os principios xerais que guían o desenvolvemento dos servizos educativos para a 
integración educativa. Propón as medidas para: lograr a integración; previr as dificultades; a detección temperá de dificultades e as medidas de apoio ordinario e específico.  
 
Procedementos de información ás familias 
Amparándose no Decreto 330/2009, do 4 de xuño, no que se establece o currículo para a educación infantil na nosa comunidade, a proposta resalta a imprescindible 
implicación da familia no proceso educativo e a responsabilidade do equipo docente de procurar ditas situacións. Recollen as canles de comunicacións establecidos no PCTP, 
ademais de folletos informativos, carteis, circulares, taboleiros de aula, entre outros. Non fan referencia neste apartado á promoción doutras formas de participación dos pais e 
nais. 
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3. OFERTA PRESENTADA POR  ANA NAYA GARCIA, SL  
 
Número de alumnas e alumnos, idades e agrupamentos 
A proposta cínguese  ao establecido no PCTP, indicando o número de unidades por tramo de idade, as prazas por aula, o número total de prazas e a capacidade da escola.  

 
Tipo de relacións entre o alumnado 
Dun xeito moi breve, recolle os valores que se promoverán nas relacións entre o alumnado, citando os espazos e os tempos de encontro.  
 
Nenos e nenas con necesidades educativas especiais: como se integran, apoios cos que se conta 
O licitador neste apartado céntrase na estimulación temperá, describindo cun carácter moi xeral, os obxectivos e principios do alumnado con necesidades educativas especiais. 
  
Procedementos de información ás familias 
Enumera os mecanismos de comunicación coas familias establecidos no PCTP, propoñendo a “caixa de suxestións” ou as enquisas de satisfación, entre outras. Especifican os 
instrumentos de participación dos pais e nais, como a “ xunta de pais e nais.”. 

 
 
 

4. OFERTA PRESENTADA POR PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS, SL 
 
Número de alumnas e alumnos, idades e agrupamentos 
A oferta recolle como número máximo de alumnos/as 123, cunha distribución por aulas e idades concordantes co regulamento. Sinala que respectará as agrupacións existentes 
para este curso escolar e establece os criterios para a distribución do alumnado. 
 
Tipo de relacións entre o alumnado 
Define a importancia das relacións entre os compañeiros, xustificando que é fundamental para favorecer a convivencia e as relacións positivas entre o grupo. Propón 
estratexias  como por exemplo os  xogos colectivos dentro do grupo ou  actividades internivelares. 
 
Nenos e nenas con necesidades educativas especiais: como se integran, apoios cos que se conta 
O licitador define a atención á diversidade e o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Sinala a inclusión de medidas de apoio e atención educativa e os 
apoios cos que se conta. Compre deixar constancia que a proposta, neste apartado recóllese o “Plan de Atención á Diversidade (páx. 16-23)”. Para a valoración deste apartado 
só se ten en conta os aspectos sinalados e non o Plan de Atención á Diversidade que será valorado no apartado IV.: Outros programas educativos.  
 
Procedemento de información ás familias 
Presenta nun cadro os diferentes mecanismos de comunicación coas familias establecidas no PCTP e clasificadas dependendo do tipo de información. Propón outras canles de 
información como por exemplo o cuestionario para a recollida de información, as noticias da escola, os avisos de información, entre outros. Non fai referencia neste apartado á 
promoción doutras formas de participación dos pais e nais, tipo xunta de pais nais ou ANPAS. 
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5. OFERTA PRESENTADA POR AURORA, PILAR Y ANA, SL 
 
Número de alumnas e alumnos, idades e agrupamentos 
A proposta toma como referencia  o Decreto 329/2005  para os agrupamentos, a distribución e a rateo de persoal. Neste apartado recolle o número de alumnado por aula, as 
idades, o número máximo de prazas en presenza simultánea e unha proposta de organización homoxénea por idades. 

 
Tipo de relacións entre o alumnado 
Recolle unha ampla descrición teórica das relacións que se dan entre o alumnado e os adultos, sinalando os obxectivos e propoñendo  un conxunto de estratexias (asembleas, 
xogos de normas, resolución de conflitos, murais, etc) para favorecer as relacións dentro da aula. 
 
Nenos e nenas con necesidades educativas especiais: como se integran, apoios cos que se conta 
Define e clasifica a diversidade e a súa atención nas escolas infantís. Establece os niveis de atención, introducindo o concepto de “atención temperá” e indica como  criterios  
de intervención o preventivo e o compensador. Sinala como extratexias de intervención: o tratamento e a atención personalizada; a coordinación e o traballo conxunto coas 
familias e cos diferentes servizos de atención. Contará cos apoios propios e dos servizos externos (servicios sociais do Concello, pediatra, equipos de orientación específica e 
servizos de atención temperá). 
 
Procedemento de información ás familias 
De acordo co PCTP, recollen os diferentes mecanismos de información ás familias, propoñendo ademais unha ampla relación de mecanismos de colaboración e participación 
dos pais e nais nas actividades educativas e de xestión (participación no consello escolar). Neste apartado se fai ademais referencia á participación das familias en xuntas de 
pais nais, en ANPA e na escola de pais e nais. 
 
6. OFERTA PRESENTADA POR KIDSCO ESCUELAS INFANTILES 
 
Número de alumnas e alumnos, idades e agrupamentos 
Indica, de acordo co PCTP, que contarán con 123 alumnos/as en presenza simultánea polo que se establece a posibilidade de incrementar o número de matrículas. Recolle o 
número de aulas, a súa distribución por tramo de idade e número total de prazas por cada unha delas. Así mesmo, propón os criterios xerais de agrupación.  
 
Tipo de relacións entre o alumnado 
Destaca a importancia da relación do alumnado, sen propoñer as estratexias concretas para fomentar ditas relacións. 
 
Nenos e nenas con necesidades educativas especiais: como se integran, apoios cos  que se conta 
Contextualiza o plan de atención á diversidade no Proxecto Educativo, fundamentándose no Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade. 
Entende a escola como unha institución aberta á diversidade que actuará cun carácter preventivo e compesador, establecendo os criterios xerais á hora de planificar a atención 
á diversidade. Propón como soportes o Servizo de Orientación, definindo as funcións do profesorado pedagóxico e/ou de audición e linguaxe.   

 
Procedementos de información ás familias 
Recolle os diferentes mecanismos de comunicación coas familias incluidos no PCTP e propoñendo outras como a páxina web e as circulares. Fai referencia, neste apartado, á 
participación dos pais e nais a través do Consello Escolar. 
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b). CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO 

 

ASPECTOS VALORABLES 

Para  a valoración deste apartado terase en conta, ademais da calidade na análise do contexto do proxecto educativo presentado, que se explicite de 
xeito detallado, razoado e concreto nos seguintes apartados: 
 

- Tipo de relacións entre o alumnado...............................................................................................................................0,50 puntos. 
- Nenos e nenas con NEE: como se integran, apoios cos que conta..............................................................................2,00 puntos. 
- Procedementos de información ás familias...................................................................................................................1,00 puntos. 
 

PUNTUACIÓN: 

Máximo 3,50 puntos 
Establecéronse tres niveis de valoración para cada un dos subapartados:  

- Nivel excelente: “ a mellor” ou “mellores” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos . (50%). 

MOTIVACIÓN: A xuízo deste equipo de 
valoración, proponse  a seguinte categorización: 

� Tipo de relacións entre o alumnado 
- Nivel excelente (0,50 puntos): SERVICIOS Y MATERIALES SA e AURORA, PILAR Y ANA SL, presentan unha proposta detallada, razoada 

e concreta, na que partindo dunha fundamentación teórica, propoñen actividades educativas e pedagóxicas, aspectos que determinan que 
sexan consideradas “as mellores” das propostas presentadas. 

- Nivel medio (0,40 puntos): PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS SL, presenta unha proposta menos detallada e concreta, con 
propostas educativas e pedagóxicas. 

- Nivel básico (0,25 puntos): FESAN-FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES; KIDSCO ESCUELAS INFANTILES, e ANA NAYA GARCÍA 
SL, cínguense a un enfoque fundamentalmente teórico, aspecto que reflicte na súa puntuación e categorización. 

� Nenos e nenas con NEE: como se integran, apoios cos que conta 
- Nivel excelente (2,00 puntos): SERVICIOS Y MATERIALES SA e AURORA, PILAR Y ANA SL  presentan unha proposta detallada, razoada 

e concreta para o tratamento e a integración do alumnado con NEE na etapa infantil 0-3 anos, aspectos que determinan que sexan 
consideradas “as mellores” das propostas presentadas. 

- Nivel medio (1,60 puntos): PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS SL, FESAN-FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES e 
KIDSCO ESCUELAS INFANTILES. Sinalar que, no caso de las PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS,SL inclúe o Plan  de 
Atención á Diversidade que será valorado no apartado IV. “Outros programas”, aspecto que reflicte na súa puntuación e categorización.  
KIDSCO ESCUELAS INFANTILES  presenta unha proposta menos detallada e centrada nas funcións do persoal do servizo de orientación 
e FESAN-FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES, ofrece unha visión teórica deste apartado. 

- Nivel básico (1,00 puntos): ANA NAYA GARCÍA SL, cun tratamento moi xeral da proposta, cínguese á  estimulación temperá, aspectos que 
reflicte na súa puntuación e categorización. 

� Procedementos de información ás familias 
- Nivel excelente (1,00 puntos): FESAN-FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES; ANA NAYA GARCÍA SL;AURORA, PILAR Y ANA SL e  

KIDSCO ESCUELAS INFANTILES, presentan unha proposta razoada, detalla e concreta, incluíndo como outras formas de participación 
dos pais e nais, “tipo xuntas ou ANPAS” establecidas no PCTP, aspectos que determinan que sexan consideradas “as mellores” das 
propostas presentadas. 

- Nivel medio (0,80 puntos): SERVICIOS Y MATERIALES S.A e PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS SL, non fan referencia 
neste apartado á promoción doutras formas de participación dos pais e nais, “tipo xuntas ou ANPAS establecidas no PCTP”, aspecto que 
reflicte na súa puntuación e categorización. 

- Nivel básico: non procede neste caso dada a similitude das ofertas presentadas. 
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TÁBOA DE PUNTUACIÓNS ACADADAS POLOS DISTINTOS LICITADORES NO APARTADO: 
 
 
b)  Características do alumnado 

 

CRITERIOS  NON AVALIBLES MEDIANTE CIFRAS 
 

PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

LICITADORES E PUNTUACIÓN ACADADA 

I. ANÁLISE DO CONTEXTO  

FESAN- 
FUNDACIÓN 

DE ESTUDIOS 
E ANÁLISES 

SERVICIOS Y 
MATERIALES 

S.A 

ANA NAYA 
GARCÍA SL 

PROMOCIÓN 
DE LA 

FORMACIÓN 
LAS PALMAS 

SL 

AURORA, PILAR 
Y ANA 

SL 

KIDSCO 
ESCUELAS 
INFANTILES 

TIPO DE RELACIÓNS ENTRE O ALUMNADO 
 

0,50 0,25 0,50 0,25 0,40 0,50 0,25 

 
NENOS E NENAS CON NEE: COMO SE INTEGRAN, APOIOS COS 
QUE SE CONTA 
 

2,00 1,60 2,00 1,00 1,60 2,00 1,60 

C
A

R
A

TT
ER

ÍS
TI

C
A

S 
D

O
 

A
LU

M
N

A
D

O
: 

 
M

a´
xi

m
o 

3,
50

 p
un

to
s 

PROCEDEMENTOS DE INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS 1,00 1,00 0,80 1,00 0,80 1,00 1,00 

PUNTUACIÓN 3,50 2,85 3,30 2,25 2,80 3,50 2,85 
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c) Características do persoal que traballará no centro 
 
 
1. OFERTA PRESENTADA POR FESAN FUNDACIÓN DE ESTUDOS E ANÁLISES 
 
Número e funcións 
O licitador recolle, de acordo co PCTP, o número de persoal, sinalando as súas funcións. 

 
Formación  e mecanismos de formación do persoal 
Define a formación continua como unha ferramenta fundamental para a calidade na prestación do servizo e a mellora da práctica profesional, dando resposta ao “que”, “como”, 
“cando” e “quen” da formación. Propón un plan de formación continua para todo o persoal que inclúe: formación inicial (cunha duración de 85 horas) e unha formación continua 
(cunha duración de 245 horas, a partir do 2º ano do contrato e ata finalización do mesmo, con frecuencia anual.) Recolle un listado das accións formativas. 
 
Forma de traballar, distribución das tarefas, mecanismos de información entre o persoal 
Recolle unha relación detallada e individualizada da distribución das tarefas por postos (equipo técnico, directora, mestre, educadoras e PSX), propoñendo como mecanismo de 
información e coordinación as reunións de carácter semanal, mensual e extraordinarias. Fai referencia a un plan diario da xornada ilustrando as tarefas dunha xornada diaria. 
 
 
2. OFERTA PRESENTADA POR SERVICIOS Y MATERIALES, SA 
 
Número e funcións 
A proposta recolle, de acordo co PCTP, o número de persoal. Indica, cun carácter moi xeral, as funcións.  

 
Formación e mecanismos de formación do persoal 
O licitador define a formación permanente do persoal como un factor imprescindible no exercio profesional e inclúe con respecto a cada posto as titulacións establecidas, de 
acordo co PCTP, sen facer referencia, neste apartado, a cualificación do persoal respecto da lingua galega. No tocante ao plan a formación do persoal,  exixíralle ao mesmo un 
compromiso na realización dun  mínimo de cursos no plan anual de formación, que propón, sexa de 50 horas para cada un dos traballadores. Así mesmo, promoveranse  
xornadas de encontro entre profesionais das diferentes escolas infantís, tanto do Concello de Santiago como doutros municipios. 
 
Forma de traballar, distribución das tarefas, mecanismos de información entre o persoal 
Presenta o traballo en equipo como metodoloxía, destacando a importancia da planificación. Delimita as funcións do cadro de persoal e propón a estruturación en 
departamentos, como mecanismo de distribución das tarefas entre o persoal na organización interna da escola, facendo distinción entre un “departamento pedagóxico, de 
calidade e atención ás familias” e un “departamento de programación da escola”. Para a súa materialización determínanse as reunións. Establece a coordinación entre a 
empresa e o Concello,  a través da directora. Como mecanismos de información e de vínculo, establecen as reunións periódicas, facendo referencia a que disporán dunha zona 
ou espazo propio do equipo docente, como espazo de encontro e de  traballo, dotado dun taboleiro.  
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3. OFERTA PRESENTADA POR  ANA NAYA GARCIA, SL 
 
Número e funcións 
Remitenos ao prego para indicar que “o persoal será como mínimo o esixido o “PCAP”, ademais de adscribir á escola os medios persoais cos que conta o licitador. Detalla as 
funcións para o cadro de persoal. 

 
Formación e mecanismos de formación do persoal 
Sinala que todo o persoal disporá da titulación mínima, de acordo coa normativa vixente, e dun plan xeral de formación, sen especificar os mecanismos nin concretar os 
contidos de formación. 
 
Forma de traballar, distribución das tarefas, mecanismos de información entre o persoal 
Cun carácter moi xeral, propón unha estructura organizativa sinxela e unha reunión de preparación da programación antes de comezar o curso, sinalando que o equipo 
educativo recollerá por escrito como se organizará o centro. Respecto da distribución das tarefas, indica que “distribúense en función da cualificación e de xeito democrático 
coa supervisión da dirección do centro”. Establécense as canles de comunicación diarias e as reunións trimestrais.  

 
 

4. OFERTA PRESENTADA POR PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS, SL 
 
Número e funcións 
O licitador recolle, de acordo co PCTP, o número de persoal. Define, con carácter moi xeral, as funcións  a desempeñar. Sinala que “a plantilla estará formada polo actual 
persoal da escola, dada a obligatoriedade da subrogación do mesmo (....)”. 

 
Formación e mecanismos de formación do persoal 
A proposta inclúe con respecto a cada posto as titulacións, facendo referencia neste apartado, a cualificación do persoal de acordo co PCTP. Propón unhas liñas prioritarias da 
formación permanente, indicando os obxectivos da formación e exemplificando con algúns dos cursos de formación, relacionados coas TIC, a formación no ámbito das 
necesidades educativas especiais e os  modelos de participación familiar na escola infantil. Neste apartado, destaca o docente “como investigador da súa propia práctica” e a 
“investigación, participación e o traballo en equipo”, vinculando os contidos da formación  continua do persoal a estos ámbitos. 

 
Forma de traballar, distribución das tarefas, mecanismos de información entre o persoal 
Propón a comunicación como mecanismo de participación, promovendo a promoción profesional dos equipos directivos e a eficacia das reunións. Sinala os diferentes tipos de 
reunións: de organización (mínimo unha vez ao mes), claustros (mínimos unha vez á quincena), reunións de coordinación pedagóxica (minimos unha vez á quincena), reunións 
de nivel (mínimo unha vez ao mes) ; de coordinación co persoal do Concello (marcada pola organización do mesmo), de programación e traballo individual de aula, reunións de 
coordinación co persoal de servizos e limpeza (como mínimo unha vez ao mes); e as comisións de traballo dentro do equipo educativo. Fai unha distribución das tarefas entre a 
dirección, o equipo directivo,o persoal de limpeza e o persoal de cociña. 
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5. OFERTA PRESENTADA POR  AURORA, PILAR Y ANA, SL 
 
Número e funcións 
De acordo co PCTP e o Decreto 329/2005, o licitador sinala que se axustará en canto ao número de traballadores e as titulacións ao disposto nos citados documentos. Fai unha 
ampla relación das funcións a desempeñar por cada persoal do servizo. 

 
Formación e mecanismos de formación do persoal 
Dende unha perspectiva teórica da formación, recolle como mecanismo de formación permanente a participación en cursos, xornadas,  grupos de traballo, cursos on line, entre 
outras, distinguindo entre unha formación inicial e unha formación continua. Propón un cadro coa relación dalgúns cursos que imparte a empresa nas escolas infantís que 
xestiona, compromenténdose como mínimo a impartir dous cursos por ano. Fai referencia a cualificación do persoal de acordo co PCTP. 
 
Forma de traballar, distribución das tarefas, mecanismos de información entre o persoal 
Propón o traballo en equipo, sinalando como mecanismo de comunicación as reunións de equipo que se realizaran ao longo do curso, distingunido as reunións de equipo de 
nivel, de aula, de comisións de traballo,... Respecto dos diferentes postos do centro, recolle unha relación moi xeral das tarefas. 

 

 

6. OFERTA PRESENTADA POR  KIDSCO ESCUELAS INFANTILES 
 
Número e funcións 
O licitador axústase ao PCTP nos mímimos de persoal dos servizos e recolle as “competencias” do equipo directivo e as funcións do persoal de servizo. 

 
Formación e mecanismos de formación do persoal 
A proposta distingue entre unha formación inicial, para todas aquelas persoas que se incorporan ao centro e unha formación permanente, ofrecendo a posibilidade de realizar 
cursos formativos a todo o persoal. Recolle nun cadro a relación de cursos presenciais, diferenciando entre cursos obrigatorios para todo o equipo e voluntarios, en función do 
tipo de persoal.    
 
Forma de traballar, distribución das tarefas, mecanismos de información entre o persoal 
O licitador da resposta a este apartado facendo referencia ás reunións e as comisións de traballo (claustros, reunións de nivel, titorías, comisións e as reunións do consello 
escolar), recollendo a composición e a temporalización das mesmas. 
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c) CARACTERÍSTICAS DO PERSOAL QUE TRABALLARÁ NO CENTRO 
 

ASPECTOS VALORABLES 

Para  a valoración deste apartado terase en conta, ademais da calidade na análise do contexto do proxecto educativo presentado, que se explicite de 
xeito detallado, razoado e concreto nos seguintes apartados: 
 

- Formación e mecanismos de formación do persoal..........................................................................................................................2,00 puntos. 
- Forma de traballar, distribución das tarefas, mecanismos de información entre o persoal............................................................. 1,50 puntos. 
 

PUNTUACIÓN: 

Máximo 3,50 puntos 
 
Establecéronse tres niveis de valoración para cada un dos subapartados:  

- Nivel excelente: “ a mellor” ou “mellores” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos . (50%). 

MOTIVACIÓN: A xuízo deste equipo de 
valoración, proponse  a seguinte categorización: 

 
� Formación e mecanismos de formación do persoal 

- Nivel excelente (2,00 puntos): SERVICIOS Y MATERIALES SA e PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS SL, cun 
plantexamento detallado, ordenado, razoado e concreto da formación permanente do persoal, presentan un “Plan de Formación”, con 
propostas concretas e diversas (cursos, xornadas, grupos de traballo, investigación-acción..), dende unha concepción educativa e 
pedagóxica que vai máis alá dunha formación basada en cursos, aspectos que determinan que sexan consideradas “as mellores” das 
propostas presentadas. 

- Nivel medio (1,60 puntos): FESAN-FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES; AURORA, PILAR Y ANA SL e KIDSCO ESCUELAS 
INFANTILES,  presenta unha proposta formativa, cun énfase na formación continua a través de cursos e xornadas, aspecto que reflicte na 
súa puntuación e categorización. 

- Nivel básico (1,00 puntos): ANA NAYA GARCÍA SL, propón un “Plan Xeral de Formación”, sen especificar os mecanismos e os contidos da 
formación, aspecto que reflicte na súa puntuación e categorización. 

  
� Forma de traballar, distribución das tarefas, mecanismos de información entre o persoal 

- Nivel excelente (1,50 puntos): SERVICIOS Y MATERIALES SA e PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS SL, presentan unha 
proposta máis detallada da metodoloxía de traballo (traballo en grupo, comisións, estruturación departamental,..); dos mecanismos de 
información (reunións, espazos de encontro, taboleiro,..) e  das  funcións do persoal, aspectos que determinan que sexan consideradas “as 
mellores” das propostas presentadas 

- Nivel medio (1,20 puntos): FESAN-FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES e AURORA, PILAR Y ANA SL, presentan unha proposta moi 
similar ao nivel anterior, pero menos detallada na metodoloxía e nos mecanismos de información no caso de FESAN-FUNDACIÓN DE 
ESTUDIOS E ANÁLISES e na relación das tarefas, no caso de AURORA, PILAR Y ANA SL. 

- Nivel básico (0,75 puntos): ANA NAYA GARCÍA SL e  KIDSCO ESCUELAS INFANTILES, cun tratamento moi xeral da proposta, aspecto 
que reflicte na súa puntuación e categorización.  
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TÁBOA DE PUNTUACIÓNS ACADADAS POLOS DISTINTOS LICITADORES NO APARTADO: 
 
 

 
 

c). Características do persoal que traballará no centro 
 

CRITERIOS  NON AVALIBLES MEDIANTE CIFRAS 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
LICITADORES E PUNTUACIÓN ACADADA 

I. ANÁLISE DO CONTEXTO  

FESAN- 
FUNDACIÓN 

DE ESTUDIOS 
E ANÁLISES 

SERVICIOS Y 
MATERIALES 

S.A 

ANA NAYA 
GARCÍA SL 

PROMOCIÓN DE LA 
FORMACIÓN LAS 

PALMAS SL 

AURORA, 
PILAR Y ANA 

KIDSCO 
ESCUELAS 
INFANTILES 

FORMACIÓN E MECANISMOS DE 
FORMACIÓN DO PERSOAL 

2,00 1,60 2,00 1,00 2,00 1,60 1,60 
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FORMA DE TRABALLAR, DISTRIBUCIÓN 
DAS TAREFAS, MECANISMOS DE 
INFORMACIÓN ENTRE O PERSOAL 
 
 

1,50 1,20 1,50 0,75 1,50 1,20 0,75 

 
PUNTUACIÓN 
 

3,50 2,80 3,50 1,75 3,50 2,80 2,35 
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d). Características do contorno 
 
1. OFERTA PRESENTADA POR FESAN FUNDACIÓN DE ESTUDOS E ANÁLISES 

 
Situación 
A proposta sitúa a escola na zona norte de Santiago de Compostela, na rúa Lavadoiro, s/n. 
 
Características socioculturais, sociolingüísticas e económicas 
O licitador responde neste apartado dun xeito moi breve e cunha visión sesgada da contorna.  
 
Lingua de uso 
Indica que o galego é a lingua de uso maioritaria, citando os datos do IGE do ano 2013, no que se establece que un 90.73% falan habitualmente o galego en Santiago de 
Compostela.  
 
Servizos que ofrece o contorno  para os nenos e as nenas 
Propón por unha banda, o traballo coordinado coas Escolas Infantís Municipais, fomentando o coñecemento do medio a través de visitas á rede museística de Santiago, os 
servizos de seguridade (bombeiros); espazos naturais, centro de saúde e a Casa do Concello. 
 
Relacións que mantén a escola cos recursos do contorno e  con outros centros 
Parte dunha relación escola-contorno dende dúas facetas: estudio da realidade e o intercambio constante e recíproco, destacando a súa importancia. Como propostas 
concretas, cita as saídas como método de traballo e coñecemento da contorna e o establecemento dunha serie de accións de extensión da escola no medio, como a 
divulgación de noticias ou as visitas á escola de representantes de sectores sociais, culturais, institucionais, entre outras. 
 
Como se traballa cos nenos e nenas o coñecemento do contorno social e natural 
A través do proxecto educativo e do proceso de aprendizaxe-baseado na observación, experimentación e manipulación-establece os principios específicos da intervención 
educativa, dende unha perspectiva teórica. 
 

 
2. OFERTA PRESENTADA POR SERVICIOS Y MATERIALES, SA 
 
Situación 
Cun carácter moi xeral, indica onde está a zona de Meixonfrío con respecto á cidade. 
 
Características socioculturais, sociolingüísticas e económicas 
Só recolle neste apartado as características económicas de Santiago. 
 
Lingua de uso 
Sinala que a lingua local é o galego, citando as diferentes normativas nas que se fai referencia ao uso do galego. 
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Servizos que  ofrece o contorno para os nenos e as nenas 
Propón a coordinación e o emprego dos recursos do Concello, citando diferentes recursos como os centros socioculturais; a Escola Municipal de Música; a Biblioteca Ánxel 
Casal, centros deportivos; espazos de xogo ou programas, como o de utilización didáctica da cidade. 

 
Relacións que mantén a escola cos recursos do contorno e con  outros centros 
O licitador parte dunha concepción teórica e define a escola como axente social, propón as saídas como mecanismos de relacións cos recursos da contorna, tanto dos nenos 
como das familias, con outros centros (colexios, centro de maiores e centros de interese da cidade). Recolle as relacións establecidas con outras asociacións como por 
exemplo “Síndrome de Down”, SOS África ou recursos, como os servizos sociais, de Atención Temperá  e a Escola Municipal de Música. 
 
Como se traballa cos nenos e nenas o coñecemento do contorno social e natural 
Presenta e describe o Proxecto Educativo “Educando na nosa cidade” como unha ferramenta básica, onde se trazan as liñas de acción e as estratexias, da intervención 
educativa, destacando a implicación dos axentes educativos e sociais da cidade e propoñendo diferentes programas educativos (Fauna e flora/horta e natureza; arte e 
patrimonio e a educación viaria). 

 

3. OFERTA PRESENTADA POR  ANA NAYA GARCÍA, SL 
 
Situación 
A proposta indica a pertenza da escola infantil ao Concello de Santiago de Compostela, destacando a importancia do medio. 
 
Características socioculturais, sociolingüísticas e económicas 
Cun carácter moi xeral describe só os aspectos socioculturais e económicos de Santiago de Compostela. 
 
Lingua de uso 
Sinala que a  lingua vehicular da escola  será o galego e o emprego das dúas linguas oficiais de Galicia,  realizarase segundo a lexislación vixente nesta materia. 
 
Servizos que  ofrece o contorno para os nenos e as nenas 
Propón unha relación estreita cos responsables dos diferentes recursos locais e a participación nos programas municipais, citando unha variedade destes recursos (educativos, 
deportivos, culturais, medioambientais,...), tanto municipais como doutras administracións e institucións da cidade. 
 
Relacións que mantén a escola cos recursos do contorno e con outros centros 
Indica erróneamente que a escola infantil de Santa Marta-Casco Vello, manterá unha relación estreita e directa cos responsables dos diferentes recursos locais e cos diferentes 
centros educativos da zona e doutras localidades, a través de visitas e excursións. 
 
Como se traballa cos nenos e nenas o coñecemento do contorno social e natural 
Dende unha perspectiva de defensa e respecto da natureza e a integración do medio, recolle unha relación de valores a acadar nos nenos e nenas, a través de saídas ou 
visitas, promovendo a participación das familias e propoñendo, sen entrar a describir, o Proxecto “Cativos-Natura”. 
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4. OFERTA PRESENTADA POR PROMOCIÓN  DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS, SL 

 
Situación 
A oferta presenta unha descrición xeográfica e poboacional da cidade de Santiago, prestando especial atención ao barrio onde se ubica a escola. 
 
Características socioculturais, sociolingüísticas e económicas 
Cun carácter xeral pero contextualizado, indica as características solicitadas. 
 
Lingua de uso 
Fai referencia a un “bilingüismo desequilibrado”, especificando as diferentes modalidades coas que poden atoparse. 
 
Servizos que ofrece o contorno para os nenos e as nenas 
Recolle dun xeito detallado,  os centros educativos, culturais, deportivos, de saúde, espazos naturais e de esparcemento que forman parte da contorna da escola e da cidade, 
concebidos como espazos e recursos de coñecemento e convivencia. 
 
Relacións que mantén a escola cos recursos do contorno e con  outros centros 
Define e especifica a relación de coordinación con outros axentes das áreas educativas, culturais, de emprego, medio ambiente, infancia, participación, igualdade e benestar 
social, sanidade e outras escolas infantís e colexios públicos. Propón ademais, unha análise da comunidade educativa, a partir do coñecemento das características do 
alumnado, das familias e da contorna socio-cultural. 
 
Como se traballa cos nenos e nenas o coñecemento do contorno social e natural 
Fundamentándose no Decreto 330/2009, do 4 de xuño polo que se establece o currículo da educación infantil, e dende un enfoque teórico, sinala que a escola estará aberta 
aos recursos da contorna, achegarase o coñecemento do medio social e natural, tendo en conta todos os recursos existentes. Propoñen actividades como saídas, participación 
dos diferentes axentes, conmemoración de festas, cunha metodoloxía baseada na experimentación, a observación e a exploración. Presta especial atención o papel que teñen 
os proxectos nos que se traballe a integración do alumnado para o tratamento da multiculturalidade existente. 
 
 
5. OFERTA PRESENTADA POR AURORA, PILAR  Y ANA, SL 
 
Situación 
Recolle unha descrición xeográfica da cidade, indicando os lugares da parroquia de San Caetano próximos á escola. 
 
Características socioculturais, sociolingüísticas e económicas 
Especifica cun caracter moi xeral  as características socioculturais, económicas e sociolingüísticas. 
 
Lingua de uso 
O licitador propón como lingua vehicular do equipo docente a lingua materna da maioría, seguindo o establecido no Decreto 330/2009 e promovendo a normalización do 
galego. 
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Servizos que ofrece o contorno para os nenos e as nenas 
Nomea algúns dos servizos socioculturais, deportivos, educativos e sanitarios e aqueles da contorna próxima á escola, como a panadería, supermercados, parque de xogos e 
espazos verdes. 
 
Relacións que mantén a escola cos recursos do contorno e con outros centros 
Prestándolle especial atención á xustificación da importancia da contorna e das relacións que nel se establecen, propoñen unha escola aberta e as saídas como mecanismos 
de relacións co contorno e a participación en actividades sociocomunitarias, promovendo a participación e a implicación das familias. Sinala a existencia de servizos externos á 
escola coa que deben establecer relacións de carácter administrativo, educativo e cultural para  a integración do centro no contorno,dende un perspectiva defensora e  
protectora do medio ambiente. Destaca a relación que mantén a escola infantil con outros centros educativos. 
 
Como se traballa cos nenos e nenas o coñecemento do contorno social e natural 
Dende unha perspectiva teórica, propón como metodoloxía para o coñecemento da contorna social e natural: a experimentación, a manipulación, o coñecemento, “tocar”, 
descubrir e observar, mediante o  xogo. 
 
 
6. OFERTA PRESENTADA POR  KIDSCO ESCUELAS INFANTILES 
 
Situación 
Ubica a escola na zona norte de Santiago e achega datos xerais de poboación, numerando os barrios próximos a escola. 
 
Características socioculturais, sociolingüísticas e económicas 
O licitador describe dun xeito detallado as características económicas e sociais da zona norte de Santiago. 
 
Lingua  de uso 
Establece o galego como lingua de uso na escola de acordo co Decreto 124/2007, do 28 de xuño, recollendo os obxectivos e contidos lingüísticos. 
 
Servizos que  ofrece o contorno para os nenos e as nenas 
Recollen os servizos da contorna da escola e da cidade, citando como exemplos algúns dos museos, a biblioteca Ánxel Casal, o mercado ou o parque infantil  de salgueiriños. 
 
Relacións que mantén a escola cos recursos do contorno e con outros centros 
Propón as excursións e as saídas para os grupos de 2-3 anos e as relacións con outros centros educativos, para realizar actividades en conxunto na que podan participar as 
familias. 
 
Como se traballa cos nenos e nenas o coñecemento do contorno social e natural 
Detalla os obxectivos e os contidos que estarán presentes na programación, clasificada por aulas. 
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d) CARACTERÍSTICAS DO CONTORNO 

 

ASPECTOS VALORABLES 

Para  a valoración deste apartado terase en conta, ademais da calidade na análise do proxecto educativo presentado, que se explicite de xeito detallado, 
razoado e concreto nos seguintes apartados: 
 

- Servicios que ofrece a contorna para os nenos e as nenas........................................................... .................................................0,50 puntos. 
- Relacións que mantén a escola cos recursos da contorna e con outros centros............................................................................ 1,50 puntos. 
- Como se traballa cos nenos e nenas o coñecemento do contorno natural e social........................................................................ 1,00 puntos. 
 

PUNTUACIÓN: 

Máximo 3,50 puntos 
 
Establecéronse tres niveis de valoración para cada un dos subapartados:  

- Nivel excelente: “ a mellor” ou “mellores” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos . (50%). 

MOTIVACIÓN: A xuízo deste equipo de valoración, 
proponse  a seguinte categorizacón: 

 
� Servicios que ofrece o contorno para os nenos e as nenas 

- Nivel excelente (0,50 puntos): SERVICIOS Y MATERIALES SA; PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS SL,;FESAN-FUNDACIÓN 
DE ESTUDIOS E ANÁLISES, KIDSCO ESCUELAS INFANTILES e ANA NAYA GARCÍA SL. Presentan unha proposta detallada, razoada e 
concreta dos servizos que a contorna ofrece para o alumnado da escola infantil, aspectos que determinan que sexan consideradas “as 
mellores” das propostas presentadas. 

- Nivel medio (0,40 puntos): AURORA, PILAR Y ANA SL, presenta unha proposta menos detallada dos servizos existentes, aspecto que reflicte 
na súa puntuación e categorización. 

- Nivel básico (0,25 puntos): non proceder neste caso dada a similitude das ofertas presentadas. 
� Relacións que mantén a escola cos recursos do contorno e con outros centros 

- Nivel excelente (1,50 puntos): SERVICIOS Y MATERIALES SA; PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS SL e AURORA, PILAR Y 
ANA SL, presentan unha proposta detallada, razoada e concreta das diferentes relacións que mantén a escola, aspectos que determinan que 
sexan consideradas “as mellores” das propostas presentadas. 

- Nivel medio (1,20 puntos): FESAN-FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES e KIDSCO ESCUELAS INFANTILES, presentan unha proposta 
moi similar ao nivel anterior, pero máis xenérica, con propostas menos concretas e detalladas. 

- Nivel básico (0,75 puntos): ANA NAYA GARCÍA SL, a súa clasificación e puntuación neste apartado ven condicionado polo erro ao referirse á  
EIM de Meixonfrío-Salgueiriños como E.I.M de “Santa Marta-Casco Vello”. 

� Como se traballan cos nenos e nenas o coñecemento do contorno natural e social 
- Nivel excelente (1,00 puntos): SERVICIOS Y MATERIALES SA, presenta e describe o proxecto Educativo “Educando na nosa Cidade”, como 

unha proposta detallada, razoada e concreta de cómo traballar o coñecemento da contorna natural e social, aspecto que determina que sexa 
considerada “a mellor” das propostas presentadas. 

- Nivel medio/ (0,80 puntos): PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS SL; AURORA, PILAR Y ANA SL, FESAN-FUNDACIÓN DE 
ESTUDIOS E ANÁLISES; KIDSCO ESCUELAS INFANTILES  e ANA NAYA SL. Dende unha perspectiva máis teórica, propoñen a metodoloxía 
para o coñecemento da contorna  e diferentes actividades e propostas. 

- Nivel básico (0,50 puntos): non procede neste caso dada a similitude das ofertas presentadas. 
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TÁBOA DE PUNTUACIÓNS ACADADAS POLOS DISTINTOS LICITADORES NO APARTADO: 
 
 
 
d. Características do contorno 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CRITERIOS  NON AVALIBLES 
MEDIANTE CIFRAS 

PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

LICITADORES E PUNTUACIÓN ACADADA 

I. ANÁLISE DO CONTEXTO 

 FESAN- 
FUNDACIÓN 

DE ESTUDIOS 
E ANÁLISES 

SERVICIOS Y 
MATERIALES 

S.A 

ANA NAYA 
GARCÍA SL 

PROMOCIÓN DE LA 
FORMACIÓN LAS 

PALMAS 
SL 

AURORA, PILAR Y 
ANA 
SL 

KIDSCO 
ESCUELAS INFANTILES 

SERVIZOS QUE OFRECE O 
CONTORNO PARA OS 
NENOS E AS NENAS 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,50 

RELACIÓNS QUE  MANTÉN A 
ESCOLA COS RECURSOS DO 
CONTORNO E CON OUTROS 
CENTRO 

1,50 1,20 1,50 0,75 1,50 1,50 1,20 
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COMO SE TRABALLA COS 
NENOS E NENAS O 
COÑECEMENTO DO 
CONTORNO NATURAL E 
SOCIAL 

1,00 0,80 1,00 0,80 0,80 0,80 0,80 

PUNTUACIÓN 3,00 2,50 3,00 2,05 2,80 2,70 2,50 
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II. DEFINICIÓN DA ESCOLA 
 
 
1. OFERTA PRESENTADA POR FESAN FUNDACIÓN DE ESTUDOS E ANÁLISES 

 
Aconfesionalidade da escola 
Establece o respecto de todas as ideoloxías e crenzas. Cumpre o establecido no PCTP. 
 
Lingua de aprendizaxe. Normalización lingüística 
Amparándose no Decreto 124/2007, de 28 de xuño, polo que se regula o uso e promoción do  galego no sistema educativo, establece que o persoal da escola fomentará o uso 
do galego, empregará na aula a lingua materna predominante, tendo en conta a lingua da contorna. Propón o desenvolvemento dun Plan de Normalización Lingüística 
potenciando o emprego da lingua galega, sinalando os obxectivos, as pautas de actuación  e as actividades. 
 
Liña metodolóxica e criterios de avaliación 
Tomando como referencia o Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o Currículo da Educación Infantil en Galicia, establece e decribe os criterios metolóxicos 
baseados no principio de aprendizaxe significativo, globalizador, actividade/autonomía, xogo, socialización e individualización. A avaliación será, de acordo coa normativa 
citada, global, continua e formativa. Desenvolve amplamente este apartado indicando os momentos da avaliación, os responsables da mesma, e que elementos son obxectos 
de avaliación, indicando as ferramentas (entrevistas coas familias, a observación e as producións dos  nenos/as). 
 
Coeducación: a educación para a igualdade 
Sinala que o proxecto coeducativo da escola estará  integrado no Proxecto educativo, propoñendo os principios de actuación e os contidos do mesmo. 
 
Relación coas familias e colaboración cos pais e nais 
Recollen algúns dos criterios que definen as relacións familia-escola e as cauces de participación das familias no centro (a través de entrevistas, reunións, charlas formativas, 
obradoiros, participación nas actividades, boletíns, entre outras), sinalando as estratexias de intervención. 

 
 

2. OFERTA PRESENTADA POR  SERVICIOS Y MATERIALES, SA 
 
Aconfesionalidade da escola 
Define a escola con carácter aconfesional e respetuosa con todas as crenzas. Cumpre o establecido no PCTP. 
 
Lingua de aprendizaxe. Normalización lingüística 
Facendo referencia o marco lexislativo, establece que o galego será a lingua empregada no centro, tendente a normalización do mesmo. Propoñen e detallan amplamente un 
Programa de  actividades dirixido á promoción da lingua galega, indicando obxectivos e actividades e un proxecto de aula “Expreso o meu mundo”. Introducen  unha terceira 
lingua, o inglés. 
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Liña metodolóxica e criterios de avaliación 
Detalla os principios metodolóxicos, baseado nun enfoque  globalizador e de compentencias curriculares, que definen o modelo educativo da escola. Propoñen unha avaliación 
formativa, global e continua, empregando como principiais técnicas a observación directa e sistemática. 
 
Coeducación: a educación para a igualdade 
Partindo do marco lexislativo en materia educativa (LOE) e dende unha perspectiva transversal da coeducación, propoñen: actividades para traballar a igualdade; os requisitos 
dos materiais empregados (xogos) e os obxectivos. Reiteran as estratexias educativas no ámbito da coeducación, implicando ás familias. 
 
Relación coas familias e colaboración cos pais e nais 
Partindo dunha escola “de portas abertas”, destacan a  importancia do papel das familias como axente no proceso educativo dos nenos e nenas. Propoñen unha participación 
activa e aberta das familias, presencial e non presencial, destacando a importancia da súa organización. Concretan as tarefas cotiás que deben de realizar as familias cando 
acceden á escola, propoñendo e describíndo os obradoiros con familias, que realizarán unha vez a semana.  

 

 
3. OFERTA PRESENTADA POR ANA NAYA GARCÍA, SL 
 
Aconfesionalidade da escola 
Esta proposta define a escola como non confesional, comprometéndose a educar ao alumnado no respecto e en todas as crenzas relixiosas ou ausencia das mesmas. Cumpre 
o establecido no PCTP. 

 
Lingua de aprendizaxe. Normalización lingüística 
Establece o galego como lingua vehicular da escola, fundamentándose no  Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo se establece o currículo da educación  infantil na Comunidade 
Autónoma de Galicia e  no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o pluralismo no ensino non universitaria. Indica que na aula terán en conta a lingua materna, amparándose no 
marco normativo que recollen. Temos que deixar constancia de que o licitador cita o Regulamento de Funcionamento da Escola Infantil Municipal de Santa Marta-Casco Vello. 
Cita, segundo  o Decreto 77/2010, que cada centro educativo deberá constar no seu proxecto lingüístico as actividades e as estratexias de aprendizaxe empregadas. 
 
Liña metodolóxica e criterios de avaliación 
Recolle e detalla os principios e criterios metodolóxicos e de avaliación. 
 
Coeducación: a educación para a igualdade 
Propoñen unhas pautas  básicas de actuación cos nenos e nenas e as actividades para promover unha actitude non discriminatoria, por razón de sexo. 
 
Relación coas familias e colaboración cos pais e nais 
Propoñen unha escola de portas abertas, promovendo  a participación  dos pais e nais na acción educativa (na organización e realización de actividades programadas, festas e 
celebracións propias; obradoiros, escola de pais e nais, campañas informativas,...). Sinala como mecanismos de comunicación o emprego das novas tecnoloxías (correo 
electrónico, páxina web e redes sociais). 
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4. OFERTA PRESENTADA POR  PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN  LAS PALMAS, SL 
 
Aconfesionalidade da escola 
Propón o respecto por todas as crenzas e relixións. Cumpre o establecido no PCTP. 

 
Lingua de aprendizaxe. Normalización lingüística 
Recolle os principios do Decreto 79/2010, propoñendo medidas, estratexias e actividades para alcanzar os obxectivos fixados. Sinala que todas as actividades, propostas, 
proxectos, relacións interpersoais, audicións, literatura ...estarán en lingua galega e que a escola contará cunha Comisión de Normalización Lingüística, como mecanismo de 
dinamización da lingua galega. 
 
Liña metodolóxica e criterios de avaliación 
Detalla amplamente a liña metodoloxica da escola, estruturada en 8 principios ou decisións metodoloxicas, prestándolle especial atención ao tratamento dos criterios e os 
diversos tipos de avaliación. 
 
Coeducación: a educación para a igualdade 
Propón os obxectivos e as actividades dun Plan de Igualdade na Escola, integrado no Proxecto Educativo do Centro. 
 
Relación coas familias e colaboración cos pais e nais 
Partindo dunha concepción de escola aberta, sinala os tres ámbitos de participación das familias no centro (no período de adaptación, intercambio de información e implicación 
das familias nas actividades da escola). Concreta os dous tipos de participación das familias: participación sistemática e esporádica. Potenciarase a creación da ANPA. 

 

 
5. OFERTA PRESENTADA POR  AURORA, PILAR Y ANA, SL 
 
Aconfesionalidade da escola 
Maniféstase aconfesional, declarándose libre e independiente de calquera tendencia ideolóxica determinada. Cumpre o establecido no PCTP. 
 
Lingua de aprendizaxe. Normalización lingüística 
Promoverán a normalización lingüística do galego e o uso da lingua materna na aula, de acordo coa normativa. Propoñen un Plan de dinamización da lingua galega, sinalando 
un conxunto de obxectivos e medidas para desenvolver o uso do galego no centro. 

 
Liña metodolóxica e criterios de avaliación 
Recollen 12 principios metodolóxicos: o enfoque globalizador, a aprendizaxe significativa, o clima de seguridade e confianza, a atención á creatividade, a diversidade, a 
organización grupo-clase, entre outros. Propoñen, unha avaliación inicial, continua e final, sinalando as técnicas e instrumentos de avaliación. 
 
Coeducación: a educación para a igualdade 
Propoñen e describen obxectivos, contidos e orientacións metodolóxicas que formarán parte do proxecto curricular para o logro da igualdade de oportunidades, dende os 
ámbitos da educación para a igualdade e do desenvolvemento afectivo sexual. 
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Relación coas familias e colaboración cos pais e nais 
Prestan especial atención á participación das familias na escola, concretando os modos de relación e traballo (a través de informes, titorias, reunións, entrevistas, ...). Fomentan  
a participación, a través do “recanto das familias”; a colaboración en tarefas auxiliares; impulsoras de actividades curriculares; “familias especialistas”; “comisións e obradoriros 
con familias”. 

 
 
6. OFERTA PRESENTADA POR  KIDSCO ESCUELAS INFANTILES 
 
Aconfesionalidade da escola 
Definen a escola como aconfesional. Cumpre o establecido no PCTP. 
 
Lingua de aprendizaxe. Normalización lingüística 
Propoñen como  lingua de aprendizaxe a lingua galega, sinalando  a existencia dun plan de uso do idioma no  proxecto curricular, sen entrar a detallar. 
 
Liña metodolóxica e criterios de avaliación 
Partindo dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación do Decreto 330/2009, presentan e describe unha metodoloxía de traballo basada en “proxectos”, sinalando as 
características, fases, e actividades. Neste apartado, presta unha especial atención ao período de adaptación, as rutinas, as asembleas e as festas. Propoñen unha avaliación 
inicial, continua e  de proceso. 
 
Coeducación: a educación para a igualdade 
Propón a igualdade entre ambos sexos” como un valor a traballar na escola e formula unha ampla relación de obxectivos relativos a coeducación. 
 
Relación coas familias e colaboración cos pais e nais 
Propoñen un Plan de Convivencia, detallando os obxectivos e as actividades. Así mesmo, recollen diferentes actividades de colaboración das familias co equipo educativo, a 
través de entrevistas, titorias, reunións de grupo, colaboración en talleres e actividade complementarias ou  a escola de pais e nais. 
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II. DEFINICIÓN DA ESCOLA 
 

ASPECTOS VALORABLES 

Para  a valoración deste apartado terase en conta, ademais da calidade na definición da escola do proxecto educativo presentado, que se explicite de 
xeito detallado, razoado e concreto nos seguintes apartados: 
 

- Aconfesionalidade da escola.......................................................................................................... ................................................1,00 puntos. 
- Lingua de aprendizaxe.Normalización Lingüística.......................................................................................................................... 1,00 puntos. 
- Liña metodolóxica e criterios de avaliación......................................................................................................................................1,00 puntos. 
- Coeducación: a educación para a igualdade....................................................................................................................................1,00 puntos. 
- Relacións coas familias e colaboración cos pais e nais....................................................................................................................1,00 puntos. 
 

PUNTUACIÓN: 

Máximo 5,00 puntos 
 
Establecéronse tres niveis de valoración para cada un dos subapartados:  

- Nivel excelente: “ a mellor” ou “mellores” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos . (50%). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTIVACIÓN: A xuízo deste equipo de 
valoración, proponse  a seguinte categorización: 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Aconfesionalidade da escola 

- Nivel excelente (1,00 punto): FESAN-FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES; SERVICIOS Y MATERIALES SA; ANA NAYA GARCÍA 
SL ; PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS SL; AURORA, PILAR Y ANA, SL e KIDSCO ESCUELAS INFANTILES;  todos os 
licitadores cumpren co establecido no PCTP, contemplando no proxecto educativo o seu carácter aconfesional. 

 
� Lingua de aprendizaxe. Normalización Lingüística 

- Nivel excelente (1,00 punto): SERVICIOS Y MATERIALES SA, presentan unha proposta detallada, razoada e concreta, dende unha 
perspectiva teórica e práctica, cun programa de actividades de promoción da lingua galega, o proxecto “expreso o meu mundo” e a 
introdución dunha terceira lingua (o inglés), aspectos que determinan que sexa considerada “a mellor” das propostas presentadas. 

- Nivel medio (0,80 puntos): FESAN-FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES; PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS SL; 
AURORA, PILAR Y ANA  SL e KIDSCO ESCUELAS INFANTILES, dende unha perspectiva tamén teórica e práctica, presentan propostas 
xenéricas como os  plans de Normalización Lingüística, as Comisións de Normalización ou Plans de Dinamización da lingua galega. 

- Nivel básico (0,50 puntos): ANA NAYA GARCÍA SL, a súa clasificación e puntuación neste apartado ven condicionado polo erro ao 
referirse á  EIM de Meixonfrío-Salgueiriños como E.I.M de “Santa Marta-Casco Vello”. 
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MOTIVACIÓN: A xuízo deste equipo de 
valoración, proponse  a seguinte categorización: 
 
 

 
 

� Liña metodolóxica e criterios de avaliación 
- Nivel excelente (1,00 punto): PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS SL, presenta a proposta máis detallada, estruturada, 

razoada e concreta da liña metodolóxica e dos criterios de avaliación, aspectos que determinan que sexa considerada “a mellor” das 
propostas presentadas. 

- Nivel medio (0,80 puntos): SERVICIOS Y MATERIALES SA; AURORA, PILAR Y ANA SL; FESAN-FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E 
ANÁLISES e KIDSCO ESCUELAS INFANTILES. Presentan propostas detalladas, estruturadas e concretas da liña metodolóxica e dos 
criterios de avaliación nos proxectos educativos. 

- Nivel básico (0,50 puntos): ANA NAYA GARCÍA SL, presenta unha proposta na que se recolle a liña metodolóxica e os criterios de 
avaliación, pero a estrutura e o tratamento dos contidos dificulta a súa comprensión, aspectos que reflicten na súa puntuación e 
categorización. 

 
� Coeducación: a educación para a igualdade 

- Nivel excelente (1,00 punto): PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS SL, e AURORA, PILAR Y ANA SL, presentan as proposta 
máis detalladas, razoadas e concretas, propoñendo no caso de PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS SL, un “Plan de 
Igualdade na Escola” (integrado no PEC) e no caso de AURORA, PILAR Y ANA SL, o tratamento da coeducación “dende o ámbito da 
educación para a igualdade e do desenvolvemento afectivo-sexual,” que formarán parte do proxecto curricular para o logro da igualdade de 
oportunidades; aspectos que determinan que sexan consideradas “as mellores” das propostas presentadas. 

- Nivel medio (0,80 puntos): SERVICIOS Y MATERIALES SA e FESAN-FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES, presentan propostas 
detalladas, razoadas e concretas, dende unha perspectiva transversal da coeducación, propoñendo estratexias educativas. 

- Nivel básico (0,50 puntos): ANA NAYA GARCÍA SL e  KIDSCO ESCUELAS INFANTILES presentan as propostas máis xenéricas, basadas 
na “ igualdade entre ambos sexos” e na promoción de actitudes non discriminativas por razón de sexo, aspectos que reflicten na súa 
puntuación e categorización. 

 
� Relación coas familias e colaboración cos pais e nais 

- Nivel excelente (1,00 punto): SERVICIOS Y MATERIALES SA; PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS SL, e AURORA, PILAR 
Y ANA SL, presentan as proposta máis detalladas, razoadas e concretas de participación,  de relación e colaboración das familias, partindo 
unha concepción de “escola de portas abertas”, aspectos que determinan que sexan consideradas “as mellores” das propostas 
presentadas. 

- Nivel medio (0,80 puntos): FESAN-FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES, e KIDSCO ESCUELAS INFANTILES, presentan propostas 
detalladas, razoadas e concretas de participación e de  relación e colaboración das familias. 

- Nivel básico (0,50 puntos): ANA NAYA GARCÍA SL, partindo dunha concepción de “escola de portas abertas”,  presentan a proposta máis 
xenérica e menos detallada nas relacións e colaboración coas familias, ao limiitarse a recoller “os momentos” nos que a participación “dos 
os pais e nais” ten máis importancia e a posta a disposición das “novas tecnoloxías” (correo electrónico, páxina web e redes sociais). 
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TÁBOA DE PUNTUACIÓNS ACADADAS POLOS DISTINTOS LICITADORES NO APARTADO: 
 

 

 

II. DEFINICIÓN DA ESCOLA 
 
 
 
 
 

 
 

CRITERIOS  NON AVALIBLES MEDIANTE CIFRAS 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
LICITADORES E PUNTUACIÓN ACADADA 

II. DEFINICIÓN DA ESCOLA 

 FESAN- 
FUNDACIÓN 

DE ESTUDIOS 
E ANÁLISES 

SERVICIOS Y 
MATERIALES S.A 

ANA NAYA 
GARCÍA SL 

PROMOCIÓN DE LA 
FORMACIÓN LAS 

PALMAS 
SL 

AURORA, PILAR Y 
ANA 
SL 

KIDSCO ESCUELAS 
INFANTILES 

 5 

ACONFESIONALIDADE DA ESCOLA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

LINGUA DE APRENDIZAXE. NORMALIZACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

1,00 0,80 1,00 0,50 0,8 0 0,80 0,80 

LIÑA METODOLOXICA E CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

1,00 0,80 0,80 0,50 1,00 0,80 0,80 

COEDUCACIÓN: A EDUCACIÓN PARA A 
IGUALDADE 

1,00 0,80 0,80 0,50 1,00 1,00 0,50 

RELACIÓN COAS FAMILIAS E COLABORACIÓN 
COS PAIS E NAIS 

1,00 0,80 1,00 0,50 1,00 1,00 0,80 

PUNTUACIÓN 5 4,20 4,60 3,00 4,80 4,60 3,90 
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III. ESTRUTURA ORGANIZATIVA 
 
 

 
1. OFERTA PRESENTADA POR FESAN FUNDACIÓN DE ESTUDOS E ANÁLISES 

 
Órganos unipersoais e colexiados 
O licitador indica que os “órganos de xestión estarán formados polo consello escolar, claustro de educadores e resposable de seguimento do Concello de Santiago de 
Compostela”, sen diferenciar nin concretar os órganos unipersoais e colexidos.  
 
Asignación de educadores aos grupos 
A proposta sinala que na asignación dos educadores tratarase de garantir a continuidade da educadora en toda a etapa, xustificando dita asignación. 
 
Número de educadores por grupo 
Propón un educador-titor por cada grupo de idade-aula, podendo en determinadas actividades dispor de dous.  
 
A dimensión do grupo 
Sinala para cada tramo de idade o número de alumnos/grupo.  
 
A composición do grupo 
Indica que o alumnado agruparase por niveis de idade e de promoción, de acordo coa lexislación vixente, atendendo aos criterios de heteroxeneidade cando sexa necesario o 
desdobramento en dous ou máis grupos. 
 
A titoría na escola infantil 
Recóllense os obxectivos e as accións (reunións ao incio do curso, extraordinarias, ao finalizar o curso e contacto diario) a levar a cabo na titoría, partindo da importancia que 
xoga o titor/a de aula. 
 
A utilización dos espazos escolares 
Partindo dunha clasificación dos espazos por aulas, identifica os espazos diferenciados para durmir, para o aseo e a hixine, para actividades... citando algúns dos materiais. 
Presta especial atención ao traballo por recunchos. Non se fai referencia a outros espazos escolares. 

 
O equipamento e os recursos necesarios para a execución da oferta presentada 
Dende unha perspectiva teórica enumera os diferentes recursos materiais na etapa infantil (mobiliario, equipos, instrumentos, xoguetes e outros) prestando especial atención 
aos materiais funxibles e ao material de xogo.  
Neste apartado non se fai referencia a ningún aspecto referido a conservación, reparación e reposición nin aos materiais que achegará de forma gratuita o licitador e as 
familias, xa que da resposta  a estas cuestións no apartado a.7. 
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2. OFERTA PRESENTADA SERVICIOS Y MATERIALES, SA 
 
Órganos unipersoais e colexiados 
Sinala como órgano unipersoal á dirección do centro e como órganos colexiados: o Consello Escolar, o Claustro e erróneamente a “ANPA”. 
 
Asignación de educadores aos grupos 
Recollen os factores que interveñen na asignación dos educadores, tendo en conta a experiencia e a bagaxe profesional, garantizando a continuidade. Será recollida no Plan 
Anual. 
 
Número  de educadores por grupo 
Indica que cada grupo estará atendido por un educador-titor e que contará co persoal de apoio en función das necesidades, cumprindo ca rateo e requisitos específicos 
establecidos no Decreto 329/2005. 
 
A dimensión do grupo 
Sinala que o grupo estará constituído polo número de alumnos establecido segundo a normativa vixente, tanto en relación co persoal como nos metros cadrados por neno/a. 
 
A composición do grupo 
Para  a agrupación,  terase en conta o ano de nacemento, baixo o criterio de homoxeneidade. Fai referencia a flexibilidade nas agrupacións, cando así se precise. 
 
A titoría na escola infantil 
Recolle amplamente a relación de funcións da titoria, de acordo co Decreto 374/1996. 
 
A utilización dos espazos escolares 
Introduce a importancia de crear un bo ambiente como recurso da intervención educativa  e distingue dentro do centro as distintas zonas: a entrada, as  aula, os baños, a 
cociña, o patio interior, o patio exterior e sala de profesores. Terán en conta as necesidades do neno/a na organización de ditos espazos. 
 
O equipamento e os recursos necesarios para a execución da oferta presentada 
O licitador sinala que dotará do material necesario para o desenvolvemento do proxecto educativo, ademais da achega de dotación de mobiliario e equipamento que se 
especifica no prego técnico. Indica  que “ as familias usuarias da escola infantil non terán que aportar ningún material específico nin pagar ninguna cuota de material nin de 
mandilón, uniforme...”.  “dotaremos á escola co material de papelería...necesario para a actividade diaria (...)”. Aporta unha clasificación dos materiais a utilizar na escola. Neste 
apartado non fai referencia a ningún aspecto referido a conservación, reparación e reposición. 

 
3. OFERTA PRESENTADA  ANA NAYA GARCÍA, SL 
 
Órganos unipersoais e colexiados 
Recolle nun  cadro  a  proposta dunha estrutura orgánica da escola infantil integrada por órganos políticos, órganos técnicos e órganos míxtos. Achega ademais un cadro cos 
órganos de goberno unipersoais, colexiados e a súa composición.  
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Asignación de educadores aos grupos 
A proposta sinala que na asignación dos educadores aos grupos tratarase de garantir a continuidade da educadora en toda a etapa, tendo en conta a cualificación do persoal 
para asignalo a cada tramo de idade. 

 
Número de educadores por grupo 
Tomando como base o Decreto 329/2005, respetarase a rateo, establecendo como mínimo, un educador por cada grupo e unha educadora de apoio para todos os grupos. 
Indica erroneamente que a escola infantil municipal de Santa Marta-Casco Vello disporá dun director/a, dunha educadora por cada grupo e unha educadora de apoio a todos os 
grupos. 
 
A dimensión do grupo 
Non responde adecuadamente a este apartado. 
 
A composición do grupo 
En función das idades dos alumnos/as así como o número de nenos/as, propón o criterio de homoxeneidade e de continuidade durante todo o ciclo. 
 
A titoría  na escola infantil 
Sinala as características que ten que ter a intervención titorial, especificando as funcións do titor, referidas ao alumnado, ao profesorado e ás familias. 
 
A utilización dos espazos escolares 
Identifica os diferentes espazos nos que se divide a aula, en función do tramo de idade, describindo cada un deles. Presta especial atención aos recunchos. Non se fai 
referencia a outros espazos escolares. 
 
O equipamento e os recursos necesarios para a execución da oferta presentada 
Establece cun carácter xeral e dende unha perspectiva teórica, as características que debe ter o equipamento-mobiliario, prestándolle especial atención ao material e os 
recursos didácticos e o establecemento dos criterios de selección do material. Neste apartado non se indica que medios materiais achegará de forma gratuita e non indica cales 
serían as aportacións das familias, se é o caso, respecto da achega de materiais para desenvolver o proxecto curricular e en xeral, a actividade diaria na escola, que se recollen 
no PCTP. Así mesmo non fai referencia a ningún aspecto referido a conservación, reparación e reposición. 
 

 
4. OFERTA PRESENTADA  POR PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS, SL 
 
Órganos unipersoais e colexiados 
Recolle como órganos colexiados e unipersoais os seguintes: O consello escolar, a comisión educativa, o director/a, o equipo educativo, o persoal de cociña e limpeza. 
  
Asignación de educadores aos grupos 
Propón que cada grupo terá asigando unha titora canto menos e o persoal de apoio correspondente, garantindo a súa continuidade ao longo de todo o seu paso pola escola. 
Achega unha proposta organizativa do equipo educativo e das comisións, como método de traballo. 
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Número  de educadores por grupo 
De acordo co Decreto 329/2005, sinala un educador/a por cada grupo-aula como mínimo que exercerá de titora,  ademais dunha educadora de apoio. 

 
A dimensión do grupo 
De acordo coa normativa, indica o número de nenos/as por unidade e sinala ademais os máximos en caso de conformarse a aula mixta. Fai referencia á superficie mínima 
establecida que debe dispoñer unha aula. 
 
A composición do grupo 
Establece o criterio da data de nacemento, procurando crear grupos homoxeneos en canto a idade e a etapa de desenvolvemento. 
 
A titoría  na escola infantil 
Propón e detalla un “ Plan de Acción Titorial” (PAT). 
 
A utilización dos espazos escolares 
Desenvolve amplamente este apartado, recollendo os criterios para a organización dos espazos e para a disposición dos elementos, tendo en conta as necesidades dos 
nenos/as e o uso individual e social. Presenta unha proposta de organización para cada tramo de idade, sinalando os diferentes espazos e usos. Presta especial atención aos 
recunchos nos tramos de idade 1-2 e 2-3. Non se fai referencia a outros espazos escolares. 

 
O equipamento e os recursos necesarios para a execución da oferta presentada 
O licitador resposabilízase de conservar, manter e repoñer todo o material incluído no inventario incial e indica que mercarán todo o material funxible necesario para o 
funcionamento e actividades programadas no Proxecto Educativo, sen especificar as aportacións que deberán realizar as familias. Así mesmo propoñen un plan de 
mantemento e limpeza integral das instalacións. Cita as subministracións (gas, luz, auga, alarma, teléfono e acceso a Internet) que a escola deberá asumir.  
 

 
5. OFERTA PRESENTADA AURORA, PILAR Y ANA, SL 

 
Órganos unipersoais e colexiados 
Enumera como órganos unipersois o director/a e como órganos colexiados o consello escolar, o equipo educativo e a comisión de baremación. 
 
Asignación de educadores aos grupos 
Destaca a selección do persoal e as variables que inflúen na asignación do mesmo a determinados grupos, tendo en conta as experiencias, preferencias, formación, etc. A 
proposta sinala que na asignación dos educadores aos grupos tratarase de garantir a continuidade da educadora en toda a etapa. 
 
Número  de educadores por grupo 
De acordo co  Decreto 329/2005, establecerase unha educadora-titora e persoal de apoio. 

 
A dimensión do grupo 
Estableceranse as rateos recollidas por lei e en función do ano nacemento. Terán en conta o número de prazas que ocupan os nenos/as con NEE. Fai referencia as diferentes 
dimensións dos grupos, atendendo ao tipo de actividades (individual, pequeno grupo, gran grupo, etc). 
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A composición do grupo 
Terase en conta o criterio de homoxeneidade, procurando a heterexenidade para a organización doutras actividades do centro. 
 
A titoría  na escola infantil 
Introduce os aspectos xerais da titoria na escola infantil e recolle as funcións do titor respecto ao alumnado, propoñendo actividades aos pais/nais e profesores/as. 
 
A utilización dos espazos escolares 
Parte dunha relación de pautas a ter en conta á hora de organizar os espazos na escola infantil e establece que o centro deberá dispoñe de espazos abertos e pechados, 
considerados todos eles educativos sendo o grupo de educadores os que deciden a distribución e organización dos mesmos. 
Sinala como espazos pechados: as aulas, os aseos, o comedor, a cociña, a sala de usos múltiples, os espazos de paso e os espazos para educadores. Dentro da aula presta 
especial atención aos recunchos adaptados a cada nivel. Como espazos abertos destaca o espazo exterior de xogos con espazos definidos como: o areeiro, unha zona de 
grandes obxectos modulares, unha fonte de auga potable e unha billa.  

 
O equipamento e os recursos necesarios para a execución da oferta presentada 
Neste apartado faise referencia ao material co que conta o centro (Anexo I do PCTP), garantindo o coidado, a reparación, o mantemento e a reposición do citado PCTP. Asi 
mesmo especifica os materiais que oferta a empresa de forma gratuita (un horto, material funxible e a achega mensual dunha cesta con produtos do mercado) e os materiais 
que proporcionaran as familias (material de hixiene e refugallo). 

 
 
6. OFERTA PRESENTADA KIDSCO ESCUELAS INFANTILES 
 
Órganos unipersoais e colexiados 
O licitador, baseándose no Decreto 374/1996, propón como órganos unipersonais o director e como colexiado: o consello escolar, o cláustro ou equipo educativo, o persoal de 
administración e servizos e o equipo de profesores/as psicopedagóxico e/ou audición e linguaxe. 
 
Asignación de educadores aos grupos 
O criterio establecido é o de acompañamento durante toda a estapa de 0 a 3 anos, fundamentando dita asignación. Así mesmo, indica que cada grupo terá asignado un titor/a 
que será a responsable do grupo e terá unha persoa de apoio que compartirá coa aula contigua de carácter fixo, agás a aula 9.  
 
Número de educadores por grupo 
O licitador da resposta a este apartado conxuntamente co anterior. 

 
A dimensión do grupo 
Non consta este apartado no documento. 
 
A composición do grupo 
Non consta este apartado no documento. 
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A titoría  na escola infantil 
Propón a elaboración dun Plan de Acción Tutorial, enfocado dende tres ámbitos: alumnado, familias e outros profesionais, recollendo os obxectivos  e actividades de cada unha 
delas. 
 
A utilización dos espazos escolares 
Considéranse que todos os espazos de centro son potencialmente educativos. Neste apartado tense en conta as necesidades do neno diferenciando dúas zonas: de 
necesidades fisiolóxicas e afectivas e o espazo reservado para os adultos (espazos para educadores e familias). Así mesmo indica que a decoración está suxeita á temática do 
proxecto anual. 
 
O equipamento e os recursos necesarios para a execución da oferta presentada 
Neste apartado indícase que “la S.L. cuenta con la cesión de edificio y equipamiento suficiente para desarrollar el proyecto por parte de la administración titular. La gestión, 
conservación, reparación y reposición de dichos recursos correrá a cargo de la empresa gestora”. Neste apartado non se indica que medios materiais achegará de forma 
gratuita e non indica cales serían as aportacións das familias, se é o caso, respecto da achega de materiais para desenvolver o proxecto curricular e, en xeral, a actividade 
diaria na escola, que se recollen no PCTP (reproduce o mesmo texto que no apartado a: “características do centro/recursos e materiais”). 
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III. ESTRUTURA ORGANIZATIVA 

ASPECTOS VALORABLES 

Para  a valoración deste apartado terase en conta, ademais da calidade da estrutura organizativa do proxecto educativo presentado, que se explicite de xeito detallado, razoado e 
concreto nos seguintes apartados: 

- Asignación dos educadores aos grupos......................................................................................................... ............................... 0,50 puntos. 
- A titoria na Escola Infantil................................................................................................................................................................ 0,50 puntos. 
- A utilización dos espazos escolares................................................................................................................................................ 2,00 puntos. 
- O equipamento e os recursos necesarios para a execución da oferta presentada..........................................................................2,00 puntos. 

PUNTUACIÓN: 

Máximo 5,00 puntos 
Establecéronse tres niveis de valoración para cada un dos subapartados:  

- Nivel excelente: “ a mellor” ou “mellores” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos . (50%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTIVACIÓN: A xuízo deste 
equipo de valoración, 
proponse  a seguinte 
categorización: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Asignación dos educadores aos grupos 
- Nivel excelente (0,50 puntos): PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS SL, presenta a proposta máis detallada, razoada e concreta na asignación de educadores 

aos grupos, cunha proposta organizativa do equipo directivo e das comisións, como método de traballo, aspectos que determinan que sexa considerada “a mellor” das 
propostas presentadas. 

- Nivel medio (0,40 puntos): SERVICIOS Y MATERIALES SA e AURORA, PILAR Y ANA SL, presentan unha proposta detallada e concreta dos criterios e dos factores que 
determinarán a asignación dos educadores aos grupos, non cinguíndose só ao titor/a. 

- Nivel básico (0,25 puntos): FESAN-FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES SL; ANA NAYA GARCÍA SL e KIDSCO ESCUELAS INFANTILES, presentan unha proposta 
máis xenérica de asignación do titor/a aos grupos, procurando a súa continuidade en toda a etapa 0-3 anos. 

� A titoria na escola infantil 
- Nivel excelente (0,50 puntos): PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS SL, presenta a proposta máis detallada, razoada e concreta, materializada nun “Plan de 

Acción Titorial” (PAT), aspecto que determina que sexa considerada “a mellor” das propostas presentadas. 
- Nivel medio (0,40 puntos): SERVICIOS Y MATERIALES SA e KIDSCO ESCUELAS INFANTILES, presentan unha proposta detallada e concreta. No caso de SERVICIOS Y 

MATERIALES SA, recolle amplamente as funcións da titoría e KIDSCO ESCUELAS INFANTILES, propón a elaboración dun Plan de Acción Titorial, fixando  os obxectivos e 
as actividades. 

- Nivel básico (0,25 puntos): FESAN-FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES; ANA NAYA GARCÍA SL e AURORA, PILAR Y ANA SL, presentan unha proposta máis 
xenérica da titoría na escola infantil, fixando funcións, obxectivos e  accións concretas. 

� A utilización dos espazos escolares 
- Nivel excelente (2,00 puntos): AURORA, PILAR Y ANA SL, presenta a proposta máis detallada, estruturada, razoada e concreta na utilización de todos os espazos  da escola 

infantil, dende unha perspectiva educativa dos mesmos, aspectos que determinan que sexa considerada “a mellor” das propostas presentadas. 
- Nivel medio (1,60 puntos): SERVICIOS Y MATERIALES SA; FESAN-FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES; PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS SL; 

KIDSCO ESCUELAS INFANTILES e  ANA NAYA GARCÍA SL, pesentan propostas detalladas, estruturadas e concretas da utilización dos espazos escolares. 
- Nivel básico (1,00 puntos): non proceder neste caso dada a similitude das ofertas presentadas. 

� O equipamento e os recursos necesarios para a execución da oferta presentada 
- Nivel excelente (2,00 puntos): SERVICIOS Y MATERIALES SA e AURORA, PILAR Y ANA SL, presentan as propostas máis detalladas e concretas dos equipamentos e os 

recursos necesarios e existentes, especificando o material dos que dotarán a escola, así como o que deberán achegar as familias, aspectos que determinan que sexan 
consideradas “as mellores” das propostas presentadas. 

- Nivel medio (1,60 puntos): PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS SL e KIDSCO ESCUELAS INFANTILES, presentan unha proposta detallada e concreta  sobre o 
mantemento e submnistros do equipamento. Non especifican os materias que deberán achegar as familias, aspectos que reflicte na súa puntuación e categorización. 

- Nivel básico (1,00  puntos): ANA NAYA SL e FESAN-FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES, presentan unha proposta teórica dos recursos e materiais na etapa infantil, 
aspectos que reflicte na súa puntuación e categorización. 
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TÁBOA DE PUNTUACIÓNS ACADADAS POLOS DISTINTOS LICITADORES NO APARTADO: 
 
 

IIII. ESTRUTURA ORGANIZATIVA 
 

 

 
 

V. ESTRUTURA ORGANIZATIVA 5         

ASIGNACIÓN DE EDUCADORES AOS 
ASIGNACIÓN DE EDUCADORES AOS 
GRUPOS 

 
0,50 

 
0,25 

 
0,40 

 
0,25 

 
0,50 

 
0,40 

 
0,25 

A TITORIA NA ESCOLA INFANTIL 0,50 0,25 0,40 0,25 0,50 0,25 0,40 

A UTILIZACIÓN DOS ESPAZOS 
ESCOLARES 

2,00 1,60 1,60 1,60 1,60 2,00 1,60 
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N
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O
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O
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A
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O

B
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C
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O EQUIPAMENTO E OS RECURSOS 
NECESARIOS PARA A EXECUCIÓN DA 
OFERTA PRESENTADA 

2,00 1,00 2,00 1,00 1,60 2,00 1,60 

PUNTUACIÓN 5 3,10 4,40 3,10 4,20 4,65 3,85 

CRITERIOS  NON AVALIBLES MEDIANTE CIFRAS 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
LICITADORES E PUNTUACIÓN ACADADA 

  

FESAN- 
FUNDACIÓN 

DE 
ESTUDIOS E 
ANÁLISES 

SERVICIOS Y 
MATERIALES 

S.A 

ANA NAYA 
GARCÍA SL 

 

PROMOCIÓN DE LA 
FORMACIÓN LAS 

PALMAS 
SL 

AURORA, PILAR Y ANA 
SL 

KIDSCO 
ESCUELAS INFANTILES 
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TÁBOA COMPARATIVA DE PUNTUACIÓNS ACADADAS POLOS DISTINTOS LICITADORES NOS APARTADOS PUNTUABLES. 
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II. DEFINICIÓN DA ESCOLA 5 

ACONFESIONALIDADE DA ESCOLA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

LINGUA DE APRENDIZAXE. NORMALIZACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

1,00 0,80 1,00 0,50 0,80 0,80 0,8 0 

LIÑA METODOLOXICA E CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

1,00 0,80 0,80 0,50 1,00 0,80 0,80 

COEDUCACIÓN: A EDUCACIÓN PARA A 
IGUALDADE 

1,00 0,80 0,80 0,50 1,00 1,00 0,50 

 

RELACIÓN COAS FAMILIAS E 
COLABORACIÓN COS PAIS E NAIS 

1,00 0,80 1,00 0,50 1,00 1,00 0,80 

PUNTUACIÓN 
5 4,20 4,60 3,00 4,80 4,60 3,90 

III. ESTRUTURA ORGANIZATIVA 5       
ASIGNACIÓN DE EDUCADORES AOS GRUPOS 0,50 0,25 0,40 0,25 0,50 0,40 0,25 

A TITORÍA NA ESCOLA INFANTIL 0,50 0,25 0,40 0,25 0,50 0,25 0,40 

A UTILIZACIÓN DOS ESPAZOS ESCOLARES 2,00 1,60 1,60 1,60 1,60 2,00 1,60 
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N
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A
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O
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O
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O
 D
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S 

O
BX
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S 

O EQUIPAMENTO E OS RECURSOS 
NECESARIOS PARA A EXECUCIÓN DA 
OFERTA PRESENTADA 2,00 1,00 2,00 1,00 1,60 2,00 1,60 

PUNTUACIÓN 5,00 3,10 4,40 3,10 4,20 4,65 3,85 

TOTAL PUNTUACIÓN 25 18,70 23,40 14,80 22,20 22,75 17,95 
 

CRITERIOS  NON AVALIBLES MEDIANTE CIFRAS 
PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

I. ANÁLISE DO CONTEXTO 15 
FESAN- FUNDACIÓN 
DE ESTUDIOS E 
ANÁLISES 

SERVICIOS Y MATERIALES 
 S.A 

ANA NAYA GARCÍA  
SL 

PROMOCIÓN DE LA 
FORMACIÓN LAS 
PALMAS SL  

AURORA, PILAR Y 
 ANA  SL 

KIDSCO 
ESCUELAS 
INFANTILES 

SERVIZOS QUE SE OFFRECEN. 
DESENVOLVEMENTO E ASPECTOS EDUCATIVOS 
DOS MESMOS 

2,5 2,00 2,50 1,25 2,00 2,00 1,25 

PROXECCIÓN SOCIAL DO CENTRO NA ZONA 0,50 0,25 0,50 0,40 0,50 0,50 0,25 

C
AR
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O
 C
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O
: 

 
M
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o 
5 
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CALENDARIO E ORGANIZACIÓN DO HORARIO 2,00 1,00 1,60 1,00 1,60 2,00 1,00 

TIPO DE RELACIÓNS ENTRE O ALUMNADO 0,50 0,25 0,50 0,25 0,40 0,50 0,25 

NENOS E NENAS CON NEE: COMO SE 
INTEGRAN, APOIOS COS QUE SE CONTA 

2,00 1,60 2,00 1,00 1,60 2,00 1,60 

C
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R
ÍS
TI
C
AS
 

D
O
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M
N
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O
: 

 
M
a´
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m
o 
3,
50
 p
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PROCEDEMENTOS DE INFORMACIÓN ÁS 
FAMILIAS 

1,00 1,00 0,80 1,00 0,80 1,00 1,00 

FORMACIÓN E MECANISMOS DE FORMACIÓN 
DO PERSOAL 

2,00 1,60 2,00 1,00 2,00 1,60 1,60 

C
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ÍS
TI
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O
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O
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FORMA DE TRABALLAR, DISTRIBUCIÓN DAS 
TAREFAS, MECANISMOS DE INFORMACIÓN 
ENTRE O PERSOAL 

1,50 1,20 1,50 0,75 1,50 1,20 0,75 

SERVIZOS QUE OFRECEN O CONTORNO PARA 
OS NENOS E AS NENAS 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,50 

RELACIÓNS QUE  MANTÉN A ESCOLA COS 
RECURSOS DO CONTORNO E CON OUTROS 
CENTRO 

1,50 1,20 1,50 0,75 1,50 1,50 1,20 

C
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R
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C
AS
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O
 

C
O
N
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R
N
O
 

M
áx
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un
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COMO SE TRABALLA COS NENOS E NENAS O 
COÑECEMENTO DO CONTORNO SOCIAL E 
NATURAL 

1,00 0,80 1,00 0,80 0,80 0,80 0,80 

PUNTUACIÓN 
15 11,40 14,40 8,70 13,20 13,50 10,20 
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IV. OUTROS PROGRAMAS EDUCATIVOS 
 

 
Atendendo ás especiais características que concorren na prestación no servizo de educación infantil, valorarase a calidade dos programas educativos que as empresas 
concorrentes propoñan como reforzo do proxecto educativo da escola. En todos os casos, para a súa valoración, teránse en conta ademais da calidade do programa, que se 
explicite de xeito detallado, razoado e concreto. 
 
Outorgaráselle a puntuación máxima ao mellor proxecto e aos restantes adxudicaráselles as puntuacións en función da calidade  dos programas presentados: 
 
IV.1. Plan de atención á diversidade...........................................................................................................................................................ata un máximo de 1,5 puntos. 
 
IV.2 Programa de comedor e nutrición........................................................................................................................................................ata un máximo de 2,5 puntos. 
 
IV.3 Outros programas a propoñer polo adxudicatario.................................................................................................................................ata un máximo de 4 puntos. 
 

No caso dos dous  programas a  propoñer polo adxudicatario teranse en conta: 
 
- Que o programa sexa acaído, útil e que inflúa directamente na calidade do servizo. 
- Que afecte a comunidade educativa (alumnado, familias, persoal da escola). 

 
IV.4 Actividades que incidan na conciliación  da vida familiar, laboral e persoal...........................................................................................ata un máximo de 4 puntos. 
 

Valoraranse as actividades complementarias referidas á poboación escolarizada e ás súas familias, así como a integración no territorio, consonte coas  
orientacións psicopedagóxicas deste ciclo educativo, isto é: 
 
- Obradorios para nenos/as de 2º ciclo de educación infantil..............................................................................................................ata un máximo de 3 puntos. 
- Actividades os sábados.....................................................................................................................................................................ata un máximo de 1 punto. 
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IV.1  PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
 
 
 
 

1. OFERTA PRESENTADA POR FESAN FUNDACIÓN DE ESTUDOS E ANÁLISES 
 

PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

ASPECTOS VALORABLES 

 
Atendendo ás especiais características que concorren na prestación no servizo de educación infantil, valorarase a 
calidade dos programas educativos que as empresas concorrentes propoñan  como reforzo do proxecto educativo da 
escola. En todos os casos, para  a súa valoración, teranse en conta ademais da calidade do programa, que se explicite 
de xeito detallado, razoado e concreto.  
 
Outorgaráselle a puntuación máxima ao mellor proxecto e aos restantes adxudicaráselle as puntacións en función da 
calidade dos programas presentados.......................................................................................ata un máximo de 1,5 puntos. 
 
Establecéronse tres niveis de valoración: 

- Nivel excelente: “ o mellor” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos. (50%). 

 

PUNTUACIÓN: 1,20 puntos. (Nivel medio) 

 
MOTIVACIÓN: debe significarse, en primeiro lugar que FESAN, FUNDACIÓN DE ESTUDOS E ANÁLISES dedica as páxinas 48-52 ao Plan de Atención á 
Diversidade. Presenta unha proposta ordenada e estruturada nos seguintes apartados: fundamentación, obxectivos, características do alumnado, medidas ou 
actuacións de atención á diversidade, recursos, profesionais implicados e seguimento e avaliación. A xuízo deste equipo de valoración, se ben a proposta é razoada, 
aspectos como a escasa concreción e detalle nas medidas propostas ou os recursos centrados só nos materiais, determinan a calidade do programa e polo tanto, 
influirán na valoración deste Plan. 
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2. OFERTA PRESENTADA POR  SERVICIOS Y MATERIALES, SA 
 

 
PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

ASPECTOS VALORABLES 

 
Atendendo ás especiais características que concorren na prestación no servizo de educación infantil, valorarase a 
calidade dos programas educativos que as empresas concorrentes propoñan  como reforzo do proxecto educativo da 
escola. En todos os casos, para  a súa valoración, teranse en conta ademais da calidade do programa, que se explicite 
de xeito detallado, razoado e concreto.  
 
Outorgaráselle a puntuación máxima ao mellor proxecto e aos restantes adxudicaráselle as puntacións en función da 
calidade dos programas presentados....................................................................................ata un máximo de 1,5 puntos. 
 
Establecéronse tres niveis de valoración: 

- Nivel excelente: “ o mellor” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos. (50%). 

 
 

PUNTUACIÓN: 1,20 puntos. (Nivel medio) 

 
MOTIVACIÓN: debe significarse, en primeiro lugar  que SERVICIOS Y MATERIALES, SA dedica as páxinas 40-43 a deseñar os aspectos que configurarán o  Plan 
de Atención á Diversidade. Presenta unha proposta na que, partindo dunha fundamentación teórica e lexislativa , recolle e describe a finalidade, as  liñas xerais e 
criterios para a súa elaboración, alumnado ao que se fará referencia  e os elementos que configurarán o Plan de Atención á Diversidade. A  xuízo deste equipo de 
valoración sen ben, a proposta é razoado e detallada, a súa escasa concreción nun Plan que terá que deseñarse, condiciona a súa valoración. 
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3. OFERTA PRESENTADA POR  ANA NAYA GARCÍA, SL 

 
 

PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

ASPECTOS VALORABLES 

 
Atendendo ás especiais características que concorren na prestación no servizo de educación infantil, valorarase a calidade 
dos programas educativos que as empresas concorrentes propoñan  como reforzo do proxecto educativo da escola. En 
todos os casos, para  a súa valoración, teranse en conta ademais da calidade do programa, que se explicite de xeito 
detallado, razoado e concreto.  
 
Outorgaráselle a puntuación máxima ao mellor proxecto e aos restantes adxudicaráselle as puntacións en función da 
calidade dos programas presentados.............................................................................. .ata un máximo de 1,5 puntos 
 
Establecéronse tres niveis de valoración: 

- Nivel excelente: “ o mellor” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos. (50%). 

 
 

PUNTUACIÓN: 0,75 puntos. (Nivel básico) 

 
MOTIVACIÓN: debe significarse, en primeiro lugar  que ANA NAYA GARCÍA SL, dedica ás páxinas 44-47 ao Plan de Atención á Diversidade. Presenta unha proposta 
cunha estructura e tratamento dos contidos que dificulta a súa comprensión, no que presta especial atención a un proxecto de colaboración co “Equipo de Atención 
Temperá” que  a xuízo dete equipo de valoración, define dun xeito pouco detallado e concreto, aspectos que condicionan a súa valoración. 
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4. OFERTA PRESENTADA POR PROMOCIÓN  DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS, SL 
 

PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

ASPECTOS VALORABLES 

 
Atendendo ás especiais características que concorren na prestación no servizo de educación infantil, valorarase a 
calidade dos programas educativos que as empresas concorrentes propoñan  como reforzo do proxecto educativo da 
escola. En todos os casos, para  a súa valoración, teranse en conta ademais da calidade do programa, que se explicite 
de xeito detallado, razoado e concreto.  
 
Outorgaráselle a puntuación máxima ao mellor proxecto e aos restantes adxudicaráselle as puntacións en función da 
calidade dos programas presentados.......................................................................................ata un máximo de 1,5 puntos. 
 
Establecéronse tres niveis de valoración: 

- Nivel excelente: “ o mellor” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos. (50%). 

 

PUNTUACIÓN: 1,20 puntos. (Nivel medio) 

 
MOTIVACIÓN: Debe significarse que PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS SL integra o Plan de Atención á Diversidade no apartado B.3 Nenos e 
nenas con necesidades educativas especiais (páxinas 16 e 18-23). Presenta un plan no que se propoñen os obxectivos, as fontes da diversidade e unha descrición 
ampla das medidas de atención á diversidade, tanto xerais, ordinarias como extraordinarias. A xuizo deste equipo de valoración tense en conta a súa calidade, 
concreción e razoamento que é valorada positivamente pero a estrutura neste apartado, dificulta a súa comprensión, circunstancia que condiciona a súa valoración. 
 

 



 

Páxina 58 de 85 

 
 

 

 

 

 

5. OFERTA PRESENTADA AURORA, PILAR Y ANA, SL 
 

PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

ASPECTOS VALORABLES 

 
Atendendo ás especiais características que concorren na prestación no servizo de educación infantil, valorarase a calidade 
dos programas educativos que as empresas concorrentes propoñan  como reforzo do proxecto educativo da escola. En 
todos os casos, para  a súa valoración, teranse en conta ademais da calidade do programa, que se explicite de xeito 
detallado, razoado e concreto.  
 
Outorgaráselle a puntuación máxima ao mellor proxecto e aos restantes adxudicaráselle as puntacións en función da 
calidade dos programas presentados.......................................................................................ata un máximo de 1,5 puntos. 
 
Establecéronse tres niveis de valoración: 

- Nivel excelente: “ o mellor” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos. (50%). 

 

PUNTUACIÓN: 1,20 puntos. (Nivel medio) 

 
MOTIVACIÓN: Debe significarse, en primeiro lugar, que AURORA PILAR Y ANA SL  dedica ás páxinas 51-54 ao Plan de Atención á Diversidade. Presentan unha 
proposta ordeada e estructurada, concretada no marco dun Plan de Atención á Diversidade dunha escola infantil. A xuizo deste equipo de valoración, tense en conta  a 
súa calidade, concreción e razoamento que é valorada positivamente pero ao non especificar aspectos como a metodoloxía ou a avaliación e indentificar exclusivamente 
como destinatarios do plan o alumnado, sen concretar medidas e estratexias de traballo coas familias, condicionan a súa valoración. 
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6. OFERTA PRESENTADA KIDSCO ESCUELAS INFANTILES 

 

PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

ASPECTOS VALORABLES 

 
Atendendo ás especiais características que concorren na prestación no servizo de educación infantil, valorarase a calidade 
dos programas educativos que as empresas concorrentes propoñan  como reforzo do proxecto educativo da escola. En todos 
os casos, para  a súa valoración, teranse en conta ademais da calidade do programa, que se explicite de xeito detallado, 
razoado e concreto.  
 
Outorgaráselle a puntuación máxima ao mellor proxecto e aos restantes adxudicaráselle as puntacións en función da calidade 
dos programas presentados.......................................................................................ata un máximo de 1,5 puntos. 
 
Establecéronse tres niveis de valoración: 

- Nivel excelente: “ o mellor” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos. (50%). 

 

PUNTUACIÓN: 1,50 puntos. (Nivel excelente) 

 
MOTIVACIÓN: Debe significarse en primeiro lugar, que KIDSCO ESCUELAS INFANTILES dedica ás páxinas 41 - 47 ao Plan de Atención á Diversidade. Presenta unha 
proposta ordenada, razoada, cunha estructura que se axustaría a un plan, indicando- dun xeito detallado e concreto no marco da escola infantil-os seguintes apartados: 
introducción na que se recolle a fundamentación lexislativa e teórica; os principio e obxectivos; os  recursos persoais (contando cun servizo de orientación); as actuacións; 
a metodoloxía e a avaliación de dito  plan. A xuizo deste  equipo de valoración é “o mellor proxecto” dos propostos. 
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IV.2. PROGRAMA DE COMEDOR E NUTRICIÓN 
 

 
 
1. OFERTA PRESENTADA POR FESAN FUNDACIÓN DE ESTUDOS E ANÁLISES 

 

PROGRAMA DE COMEDOR E NUTRICIÓN 

ASPECTOS VALORABLES 

 
Atendendo ás especiais características que concorren na prestación no servizo de educación infantil, valorarase a calidade 
dos programas educativos que as empresas concorrentes propoñan  como reforzo do proxecto educativo da escola. En todos 
os casos, para  a súa valoración, teranse en conta ademais da calidade do programa, que se explicite de xeito detallado, 
razoado e concreto.  
 
Outorgaráselle a puntuación máxima ao mellor proxecto e aos restantes adxudicaráselle as puntacións en función da calidade 
dos programas presentados............................................................................................................ata un máximo de 2,50 puntos 
 
Establecéronse tres niveis de valoración: 

- Nivel excelente: “ o mellor” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos. (50%). 

 
. 

PUNTUACIÓN: 2,00 puntos. (Nivel medio) 

 
MOTIVACIÓN: O Programa de Comedor e Nutrición detállase ao longo das páxinas 52-55. Presenta unha proposta ordenada, razoada, baseada fundamentalmente  na 
programación dos menús. Recolle os obxectivos e horarios de prestación do servizo de comedor e un exemplo de menú. A xuizo deste equipo de valoración, tense en 
conta a súa concreción e razoamento que é valorada positivamente pero non profundiza nos contidos educativos do programa, aspecto que condicionan a súa valoración. 
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2. OFERTA PRESENTADA POR  SERVICIOS Y MATERIALES, SA 
 

PROGRAMA DE COMEDOR E NUTRICIÓN 

ASPECTOS VALORABLES 

 
Atendendo ás especiais características que concorren na prestación no servizo de educación infantil, valorarase a calidade 
dos programas educativos que as empresas concorrentes propoñan  como reforzo do proxecto educativo da escola. En todos 
os casos, para  a súa valoración, teranse en conta ademais da calidade do programa, que se explicite de xeito detallado, 
razoado e concreto.  
 
Outorgaráselle a puntuación máxima ao mellor proxecto e aos restantes adxudicaráselle as puntacións en función da calidade 
dos programas presentados...........................................................................................................ata un máximo de 2,50 puntos. 
 
Establecéronse tres niveis de valoración: 

- Nivel excelente: “ o mellor” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos. (50%). 

 

PUNTUACION: 2,00 puntos. (Nivel medio) 

 
MOTIVACIÓN: O Programa de Comedor e Nutrición detállase ao longo das páxinas 43-48. Presenta unha proposta ordenada, razoada, cunha estructura na que se recolle: 
a fundamentación do programa, a súa relevancia educativa, os obxectivos, contidos pedagóxicos, o papel do profesorado, aspectos a ter en conta, propostas de 
actividades e protocolos. A xuizo deste equipo de valoración, tense en conta  a súa calidade, concreción e razoamento que é valorada positivamente sen acadar a máxima 
puntuación pola estruturación e presentación dos contidos, que inflúen la calidade do programa. 
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3. OFERTA PRESENTADA POR  ANA NAYA GARCÍA, SL 

 

PROGRAMA DE COMEDOR E NUTRICIÓN 

ASPECTOS VALORABLES 

 
Atendendo ás especiais características que concorren na prestación no servizo de educación infantil, valorarase a calidade 
dos programas educativos que as empresas concorrentes propoñan  como reforzo do proxecto educativo da escola. En todos 
os casos, para  a súa valoración, teranse en conta ademais da calidade do programa, que se explicite de xeito detallado, 
razoado e concreto.  
 
Outorgaráselle a puntuación máxima ao mellor proxecto e aos restantes adxudicaráselle as puntacións en función da calidade 
dos programas presentados...........................................................................................................ata un máximo de 2,50 puntos. 
 
Establecéronse tres niveis de valoración: 

- Nivel excelente: “ o mellor” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos. (50%). 

 

PUNTUACIÓN: 1,25 puntos . (Nivel básico) 

 
MOTIVACIÓN: O Programa de Comedor e Nutrición detállase ao longo das páxinas 47-49. Presenta unha proposta razoada e cunha estructura sinxela e breve, 
 na que se recolle a fundamentación do programa, os obxectivos e un menú mostra. A xuizo deste equipo de valoración, tense en conta a concreción e razoamento dos 
aspectos pedagóxicos do programa pero precisaríase dun maior desenvolvemento do programa, aspectos que condiciona a súa valoración. 
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4. OFERTA PRESENTADA POR PROMOCIÓN  DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS, SL 

 

PROGRAMA DE COMEDOR E NUTRICIÓN 

ASPECTOS VALORABLES 

Atendendo ás especiais características que concorren na prestación no servizo de educación infantil, valorarase a calidade 
dos programas educativos que as empresas concorrentes propoñan  como reforzo do proxecto educativo da escola. En todos 
os casos, para  a súa valoración, teranse en conta ademais da calidade do programa, que se explicite de xeito detallado, 
razoado e concreto.  
 
Outorgaráselle a puntuación máxima ao mellor proxecto e aos restantes adxudicaráselle as puntacións en función da calidade 
dos programas presentados...........................................................................................................ata un máximo de 2,50 puntos. 
 
Establecéronse tres niveis de valoración: 

- Nivel excelente: “ o mellor” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos. (50%). 

 
 

PUNTUACIÓN: 2,00 puntos. (Nivel medio) 

 
MOTIVACIÓN: O Programa de Comedor e Nutrición detállase ao longo das páxinas 2-4 no servizo de comedor do apartado A.5 Servizos que se ofrecen. 
Desenvolvemento e aspectos educativos dos mesmos. Presenta unha proposta baseada fundamentalmente na programación dos menús, complementando esta proposta 
con aspectos xerais relacionados cos cambios na alimentación, a relación persoal, a hixiene e as actitudes educativas diante dalgunhas dificultades na alimentación. A 
xuizo deste equipo de valoración, tense en conta a súa concreción e razoamento que é valorada positivamente pero non profundiza nos aspectos educativos do mesmo, 
circunstancia que condiciona a súa valoración. 
 

 



 

Páxina 64 de 85 

 
 

 

 

 

 
5. OFERTA PRESENTADA POR  AURORA, PILAR Y ANA SL 

 

PROGRAMA DE COMEDOR E NUTRICIÓN 

ASPECTOS VALORABLES 

 
Atendendo ás especiais características que concorren na prestación no servizo de educación infantil, valorarase a calidade 
dos programas educativos que as empresas concorrentes propoñan  como reforzo do proxecto educativo da escola. En todos 
os casos, para  a súa valoración, teranse en conta ademais da calidade do programa, que se explicite de xeito detallado, 
razoado e concreto.  
 
Outorgaráselle a puntuación máxima ao mellor proxecto e aos restantes adxudicaráselle as puntacións en función da calidade 
dos programas presentados...........................................................................................................ata un máximo de 2,50 puntos. 
 
Establecéronse tres niveis de valoración: 

- Nivel excelente: “ o mellor” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos. (50%). 

 

PUNTUACIÓN: 2,50 puntos. (Nivel excelente) 

 
MOTIVACIÓN: O Programa de Comedor e Nutrición detállase ao longo das páxinas 54-58. Presenta unha proposta ordenada, razoada, cunha estructura na que se 
recollen: os obxectivos, horarios, intolerancias, protocolo sobre alimentación con leite materna, a organización da proposta educativa, temporalización, espazo, materiais, 
actividades e avaliación. A xuizo deste equipo de valoración considérase que  é “o mellor proxecto” dos propostos. 
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6. OFERTA PRESENTADA KIDSCO ESCUELAS INFANTILES 
 

PROGRAMA DE COMEDOR E NUTRICIÓN 

ASPECTOS VALORABLES 

Atendendo ás especiais características que concorren na prestación no servizo de educación infantil, valorarase a calidade dos 
programas educativos que as empresas concorrentes propoñan  como reforzo do proxecto educativo da escola. En todos os 
casos, para  a súa valoración, teranse en conta ademais da calidade do programa, que se explicite de xeito detallado, razoado 
e concreto.  
 
Outorgaráselle a puntuación máxima ao mellor proxecto e aos restantes adxudicaráselle as puntacións en función da calidade 
dos programas presentados.............................................................................................................ata un máximo de 2,50 puntos. 
 
Establecéronse tres niveis de valoración: 

- Nivel excelente: “ o mellor” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos. (50%). 

 
 

PUNTUACIÓN: 1,25 puntos. (Nivel básico) 

 
MOTIVACIÓN: KIDSCO ESCUELAS INFANTILES, a xuízo deste equipo de valoración, non presenta unha proposta de Programa de Comedor e Nutrición senón que propón 
criterios xerais a ter en conta no servizo de comedor, sen entrar a detallar e a concretar, circunstancia que condiciona a súa valoración. 
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IV.3. OUTROS DOUS PROGRAMAS A PROPOÑER POLO ADXUDICATARIO 
 
 
 

1. OFERTA PRESENTADA POR FESAN FUNDACIÓN DE ESTUDOS E ANÁLISES 
 

“ESCOLA DE INGLÉS  //   ESCOLA DE PAIS E NAIS” 

ASPECTOS VALORABLES 

IV. Atendendo ás especiais características que concorren na prestación no servizo de educación infantil, valorarase a 
calidade dos programas educativos que as empresas concorrentes propoñan como reforzo do proxecto educativo da 
escola. En todos os casos, para a súa valoración, teranse en conta ademais da calidade do programa, que se explicite 
de xeito detallado, razoado e concreto.  
 
Outorgaráselle a puntuación máxima ao mellor proxecto e aos restantes adxudicaráselle as puntacións en función da 
calidade dos programas presentados. 
 
Outros dous programas a propoñer polo adxudicatario...................................................ata un máximo de 4  puntos. 
 Establecéronse tres niveis de valoración: 

- Nivel excelente: “ o mellor” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos. (50%). 

 
No caso dos dous programas a propoñer polo adxudicatario teranse en conta: 
 
- Que o programa sexa acaido, útil e que inflúa directamente na calidade do servizo. 
 
- Que afecte a toda a comunidade educativa (alumanado, familias, persoal da escola) 
 

PUNTUACIÓN: 2,00 puntos. (Nivel básico) 

 
MOTIVACIÓN: FESAN, FUNDACIÓN DE ESTUDOS E ANÁLISES propón como programas: a “Escola de inglés”, correctamente plantexada, e a “Escola de 
pais e nais”, xustificada pero que se concreta tan só nunha xuntanza- cunha periocidade de “unha ou dúas veces ao trimestre-” e nunha biblioteca de nais e pais. 
Valóranse as propostas presentadas na medida en que van a mellorar a calidade do servizo educativo proposto polo licitador no seu proxecto educativo, influíndo 
directamente nos nenos e nenas, no persoal educativo e nas familias. A xuízo deste equipo de valoración, precisaríase unha maior concreción e desenvolvemento 
das propostas, aspectos que condiciona a súa valoración. 
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2. OFERTA PRESENTADA POR  SERVICIOS Y MATERIALES, SA 
 
 

“UN MUNDO DE POSIBILIDADES: PROXECTO DE ARTE, MÚSICA E MOVEMENTO //   MEDRANDO COS NOSOS AVÓS” 

ASPECTOS VALORABLES 

IV. Atendendo ás especiais características que concorren na prestación no servizo de educación infantil, valorarase a 
calidade dos programas educativos que as empresas concorrentes propoñan como reforzo do proxecto educativo da 
escola. En todos os casos, para  a súa valoración, teranse en conta ademais da calidade do programa, que se explicite 
de xeito detallado, razoado e concreto.  
 
Outorgaráselle a puntuación máxima ao mellor proxecto e aos restantes adxudicaráselle as puntacións en función da 
calidade dos programas presentados. 
 
Outros dous programas  a propoñer polo adxudicatario..................................................ata un máximo de 4  puntos. 
 Establecéronse tres niveis de valoración: 

- Nivel excelente: “ o mellor” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos. (50%). 

 
No caso dos dous programas a propoñer polo adxudicatario teranse en conta: 
 
- Que o programa sexa acaido, útil e que inflúa directamente na calidade do servizo 
 
- Que afecte a toda a comunidade educativa (alumanado, familias, persoal da escola) 
 

PUNTUACIÓN:  3,20  puntos. (Nivel medio) 

 
MOTIVACIÓN: SERVICIOS Y MATERIALES SA propón como programas: “Un mundo de posibilidades: proxecto de arte, música e movemento” e o 
programa “Medrando cos nosos avós”, amplamente desenvoltos e xustificados. Cómpre destacar que son programas educativos que complementan os servizos 
que se ofrecen polo licitador no proxecto educativo. Valóranse as propostas presentadas na medida en que van a mellorar a calidade do servizo educativo, influíndo 
directamente nos nenos e nenas, no persoal educativo e nas familias. A xuízo deste equipo de valoración, precisaríase unha maior concreción das proposta 
educativas (actividades e iniciativas),en especial no proxecto de arte, aspectos que condicionan a súa valoración. 
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3. OFERTA PRESENTADA POR  ANA NAYA GARCÍA, SL 

 
 
 

PROGRAMA DE INICIACIÓN AO INGLÉS // PROGRAMA DE INICIACIÓN Á INFORMÁTICA 

ASPECTOS VALORABLES 

IV. Atendendo ás especiais características que concorren na prestación no servizo de educación infantil, valorarase a 
calidade dos programas educativos que as empresas concorrentes propoñan como reforzo do proxecto educativo da 
escola. En todos os casos, para  a súa valoración, teranse en conta ademais da calidade do programa, que se explicite 
de xeito detallado, razoado e concreto. 
 
Outorgaráselle a puntuación máxima ao mellor proxecto e aos restantes adxudicaráselle as puntacións en función da 
calidade dos programas presentados. 
 
Outros dous programas  a propoñer polo adxudicatario..................................................ata un máximo de 4  puntos. 
Establecéronse tres niveis de valoración: 

- Nivel excelente: “ o mellor” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos. (50%). 
 

No caso dos dous programas a propoñer polo adxudicatario teranse en conta: 
 
- Que o programa sexa acaido, útil e que inflúa directamente na calidade do servizo 
 
- Que afecte a toda a comunidade educativa (alumanado, familias, persoal da escola) 
 

PUNTUACIÓN:  2,00 puntos. (Nivel básico) 

 
MOTIVACIÓN: ANA NAYA GARCÍA propón como programas: “Iniciación ao inglés”  e “Iniciación á informática”, prantexados como obradoiros e dirixidos, no 
caso, de inglés confusamente, xa que non queda suficientemente claro se vai dirixido a todo o alumnado ou só aos nenos e nenas de entre 1 e 3 anos. No caso de  
informática está dirixido aos nenos e nenas de 2-3 anos. A xuízo deste equipo de valoración, valóranse as propostas presentadas na medida en que van a mellorar a 
calidade do servizo educativo, influíndo directamente nos nenos e nenas- pero só en determinados tramos de idade- aspectos que condicionan a súa valoración,  
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4. OFERTA PRESENTADA POR PROMOCIÓN  DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS, SL 
 
 

“PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN Á LINGUA INGLESA  //  SERVIZO DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓXICA” 

ASPECTOS VALORABLES 

IV. Atendendo ás especiais características que concorren na prestación no servizo de educación infantil, valorarase a 
calidade dos programas educativos que as empresas concorrentes propoñan  como reforzo do proxecto educativo da 
escola. En todos os casos, para  a súa valoración, teranse en conta ademais da calidade do programa, que se explicite 
de xeito detallado, razoado e concreto.  
 
Outorgaráselle a puntuación máxima ao mellor proxecto e aos restantes adxudicaráselle as puntacións en función da 
calidade dos programas presentados. 
 
Outros dous programas  a propoñer polo adxudicatario..................................................ata un máximo de 4  puntos. 
Establecéronse tres niveis de valoración: 

- Nivel excelente: “ o mellor” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos. (50%). 

 
No caso dos dous programas a propoñer polo adxudicatario teranse en conta: 
 
- Que o programa sexa acaido, útil e que inflúa directamente na calidade do servizo 
 
- Que afecte a toda a comunidade educativa (alumanado, familias, persoal da escola) 
 

PUNTUACIÓN: 3,20   puntos.(Nivel medio) 

 
MOTIVACIÓN: PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PLAMAS,SL propón como programas: “Introdución á lingua inglesa”, correctamente desenvolto, e un 
“Servizo de orientación psicopedagóxica”, que contará cunha orientadora, cunha atención mínima de 20 horas semanais. Valóranse as propostas presentadas na 
medida en que van a mellorar a calidade do servizo educativo, influíndo directamente nos nenos e nenas, no persoal educativo e nas familias. A xuízo deste equipo 
de valoración, o servizo de orientación psicopedagóxica proposto para a escola infantil precisa dunha maior concreción e adaptación, tendo en conta que atende a 
nenos e nenas entre os 0 e os 3 anos, aspectos que condicionan a súa valoración. 
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5. OFERTA PRESENTADA AURORA, PILAR Y ANA SL 

 
 
 

“EDUACIÓN EMOCIONAL EN EDUCACIÓN INFANTIL   //   INTRODUCIÓN DUNHA LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS” 

ASPECTOS VALORABLES 

IV. Atendendo ás especiais características que concorren na prestación no servizo de educación infantil, valorarase a 
calidade dos programas educativos que as empresas concorrentes propoñan como reforzo do proxecto educativo da 
escola. En todos os casos, para  a súa valoración, teranse en conta ademais da calidade do programa, que se explicite 
de xeito detallado, razoado e concreto.  
 
Outorgaráselle a puntuación máxima ao mellor proxecto e aos restantes adxudicaráselle as puntacións en función da 
calidade dos programas presentados. 
 
Outros dous programas  a propoñer polo adxudicatario.................................................ata un máximo de 4  puntos. 
Establecéronse tres niveis de valoración: 

- Nivel excelente: “ o mellor” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos. (50%). 

, 
No caso dos dous programas a propoñer polo adxudicatario teranse en conta: 
 
- Que o programa sexa acaido, útil e que inflúa directamente na calidade do servizo 
 
-Que afecte a toda a comunidade educativa (alumanado, familias, persoal da escola) 
 

PUNTUACIÓN:  4 puntos. (Nivel excelente) 

 
MOTIVACIÓN: AURORA, PILAR Y ANA SL propón como programas: “Educación emocional en educación infantil” e “Introducción dunha lingua 
estranxeira: inglés” correctamente desenvoltos nos que se xustifican a importancia e a necesidade destes proxectos no marco da educación infantil. Presenta unha 
proposta ordenada, razoada, cunha estructura na que se recollen: obxectivos, contidos, recursos e avaliación. Ditos programas complementan os servizos 
educativos que se ofrecen na escola infantil, polo que entendemos que influirán na calidade do servizo e, polo tanto, directamente nos nenos e nenas, no persoal 
educativo e indirectamente nas familias,  xa que este último colectivo non se fai referencia explicitamente. A xuízo deste equipo de valoración considérase que  é “o 
mellor proxecto” dos propostos. 
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6. OFERTA PRESENTADA KIDSCO ESCUELAS INFANTILES 

 
 

PROGRAMA DE INICIACIÓN AL INGLÉS //  PROGRAMA DE BIBLIOTECA 

ASPECTOS VALORABLES 

IV. Atendendo ás especiais características que concorren na prestación no servizo de educación infantil, valorarase a 
calidade dos programas educativos que as empresas concorrentes propoñan como reforzo do proxecto educativo da 
escola. En todos os casos, para  a súa valoración, teranse en conta ademais da calidade do programa, que se explicite 
de xeito detallado, razoado e concreto.  
 
Outorgaráselle a puntuación máxima ao mellor proxecto e aos restantes adxudicaráselle as puntacións en función da 
calidade dos programas presentados. 
 
Outros dous programas  a propoñer polo adxudicatario..................................................ata un máximo de 4  puntos. 
 Establecéronse tres niveis de valoración: 

- Nivel excelente: “ o mellor” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos. (50%). 

 
No caso dos dous programas a propoñer polo adxudicatario teranse en conta: 
 
- Que o programa sexa acaido, útil e que inflúa directamente na calidade do servizo 
 
-Que afecte a toda a comunidade educativa (alumanado, familias, persoal da escola) 
 

PUNTUACIÓN:  2,00 puntos. (Nivel básico) 

 
MOTIVACIÓN: KIDSCO ESCUELAS INFANTILES propón como programas: “Iniciación ao inglés” e un “Programa de biblioteca”, amplamente detallados e 
xustificados pero que presentan certas incongruencias que entendemos que non se axustan a realidade da Escola Infantil Municipal de Meixonfrío-Salgueriños, sirva 
de exemplo que no programa de inglés se recollan afirmacións como “en el caso de que esta escuela destine un aula para bebés en un futuro”(pax. 51) ou que o 
horario proposto para as actividades e servizos da biblioteca non se axustan aos horarios de funcionamento da escola (propoñen abrir a bilblioteca todas as tardes 
dende as 15.30 ata ás 17,00, hora de fin das actividades educativas ordinarias). A xuízo deste equipo de valoración, precisaríase unha maior adaptación das 
propostas á  realidade desta escola infantil, aspectos que condicionan a súa valoración. 
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IV.3. ACTIVIDADES QUE INCIDAN NA CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR, LABORAL E PERSOAL 
 

1. OFERTA PRESENTADA POR FESAN FUNDACIÓN DE ESTUDOS E ANÁLISES 
 

ACTIVIDADES QUE INCIDAN NA CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR, LABORAL E PERSOAL 

ASPECTOS VALORABLES 

IV. Atendendo ás especiais características que concorren na prestación no servizo de educación infantil, valorarase a 
calidade dos programas educativos que as empresas concorrentes propoñan como reforzo do proxecto educativo da 
escola. En todos os casos, para  a súa valoración, teranse en conta ademais da calidade do programa, que se explicite 
de xeito detallado, razoado e concreto.  
 
Outorgaráselle a puntuación máxima ao mellor proxecto e aos restantes adxudicaráselle as puntacións en función da 
calidade dos programas presentados. 
 
Actividades que incidan na conciliación da vida familiar, laboral e persoal   .................ata un máximo de 4  puntos 
Establecéronse tres niveis de valoración: 

- Nivel excelente: “ a mellor” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos. (50%). 

 
Valoraranse as actividades complementarias referidas a poboación escolarizada e as súas familias, así como a 
integración no territorio, consonte coas orientacións psicopedagóxicas deste ciclo educativo, isto é: 
 
-  Obradoiros para nenos/as de 2º ciclo de educación infantil............................................ata un máximo de 3 puntos 
    Nivel excelente: 3 puntos                              Nivel medio: 2,40 puntos                  Nivel básico: 1,50 puntos 
 
-  Actividades os sábados.........................................................................................................ata un máximo de 1 punto 
    Nivel excelente: 1 puntos                              Nivel medio: 0,80  puntos                  Nivel básico: 0,50 puntos  

PUNTUACIÓN:  3,20 puntos. (Nivel medio) 

 
MOTIVACIÓN: A entidade licitadora oferta un programa de actividades que inciden na conciliación da vida familiar, laboral e persoal, con dúas propostas 
diferenciadas: “Obradoiros para nenos e nenas de 2º ciclo de educación infantil”, diferenciando entre os períodos lectivos e vacacionais,  e “Actividades os 
Sábados”, con propostas só para os nenos/as, con idades comprendidas entre os 0 e os 6 anos. A xuízo deste equipo de valoración, a proposta de obradorios para 
os nenos e nenas de 2º ciclo está ben detallada, concreta, axeitada con actividades que inciden na conciliación,  pero na oferta de actividades dos sábados, a 
proposta é máis limitada, xeral, e non recolle propostas educativas e lúdicas na que podan participar as familias, tal e como se recolle no PCTP, aspectos que 
condicionan a súa valoración. Polo exposto, proponse a clasifícación desta proposta no “nivel medio”. 
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2. OFERTA PRESENTADA POR  SERVICIOS Y MATERIALES, SA 
 

ACTIVIDADES QUE INCIDAN NA CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR, LABORAL E PERSOAL 

ASPECTOS VALORABLES IV. Atendendo ás especiais características que concorren na prestación no servizo de educación infantil, valorarase a 
calidade dos programas educativos que as empresas concorrentes propoñan  como reforzo do proxecto educativo da 
escola. En todos os casos, para  a súa valoración, teranse en conta ademais da calidade do programa, que se explicite 
de xeito detallado, razoado e concreto.  
 
Outorgaráselle a puntuación máxima ao mellor proxecto e aos restantes adxudicaráselle as puntacións en función da 
calidade dos programas presentados. 
 
Actividades que incidan na conciliación da vida familiar, laboral e persoal   .................ata un máximo de 4  puntos 
Establecéronse tres niveis de valoración: 

- Nivel excelente: “ a mellor” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos. (50%). 

 
Valoraranse as actividades complementarias referidas a poboación escolarizada e as súas familias, así como a 
integración no territorio, consonte coas orientacións psicopedagóxicas deste ciclo educativo, isto é: 
 
-  Obradoiros para nenos/as de 2º ciclo de educación infantil............................................ata un máximo de 3 puntos 
    Nivel excelente: 3 puntos                              Nivel medio: 2,40 puntos                  Nivel básico: 1,50 puntos 
 
-  Actividades os sábados........................................................................................................ata un máximo de 1 punto 
    Nivel excelente: 1 puntos                              Nivel medio: 0,80  puntos                  Nivel básico: 0,50 puntos 

PUNTUACIÓN:  4,00 puntos. (Nivel excelente) 

 
MOTIVACIÓN: A entidade  licitadora oferta un programa de actividades amplamente detallado (dende ás páxinas 54-60) que inciden na conciliación da vida  
familiar, laboral e persoal, con dúas propostas diferenciadas: “Obradoiros para nenos e nenas de 2º ciclo de educación infantil”, diferenciando entre os 
períodos lectivos e vacacionais, e “Actividades os Sábados”, con propostas de actividades “con familias” e “sen familias”. A xuízo deste equipo de 
valoración, considérase que é “o mellor proxecto” dos propostos, porque recolle un conxunto de actividades educativas complementarias, ben definidas,razoadas, 
axeitadas á realidade e ao PCTP,  que reforzan o proxecto educativo da escola. Polo exposto, proponse a clasifícación desta proposta no “nivel excelente”. 
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3. OFERTA PRESENTADA POR  ANA NAYA GARCÍA, SL 
 

 

ACTIVIDADES QUE INCIDAN NA CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR, LABORAL E PERSOAL 

ASPECTOS VALORABLES 

IV. Atendendo ás especiais características que concorren na prestación no servizo de educación infantil, valorarase a 
calidade dos programas educativos que as empresas concorrentes propoñan como reforzo do proxecto educativo da 
escola. En todos os casos, para  a súa valoración, teranse en conta ademais da calidade do programa, que se explicite 
de xeito detallado, razoado e concreto.  
 
Outorgaráselle a puntuación máxima ao mellor proxecto e aos restantes adxudicaráselle as puntacións en función da 
calidade dos programas presentados. 
 
Actividades que incidan na conciliación da vida familiar, laboral e persoal   .................ata un máximo de 4  puntos 
Establecéronse tres niveis de valoración: 

- Nivel excelente: “ a mellor” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos. (50%). 

 
Valoraranse as actividades complementarias referidas a poboación escolarizada e as súas familias, así como a 
integración no territorio, consonte coas orientacións psicopedagóxicas deste ciclo educativo, isto é: 
 
-  Obradoiros para nenos/as de 2º ciclo de educación infantil............................................ata un máximo de 3 puntos 
    Nivel excelente: 3 puntos                              Nivel medio: 2,40 puntos                  Nivel básico: 1,50 puntos 
 
-  Actividades os sábados.........................................................................................................ata un máximo de 1 punto 
   Nivel excelente: 1 puntos                              Nivel medio: 0,80  puntos                  Nivel básico: 0,50 puntos 

PUNTUACIÓN: 3,20  puntos. (Nivel medio) 

 
MOTIVACIÓN: A entidade licitadora oferta un programa de actividades que inciden na conciliación da vida familiar, laboral e persoal, con dúas propostas 
diferenciadas: “Obradoiros para nenos e nenas de 2º ciclo de educación infantil” e “Actividades os Sábados”, con propostas para os nenos/as e as súas 
familias. A xuízo deste equipo de valoración, a proposta de obradoiros para os nenos e nenas de 2º ciclo recollen unha relación ampla de propostas diversas pero 
que deberan de ter unha maior concreción e organización espazo-temporal; e na oferta de actividades dos sábados, a proposta é máis limitada e xeral, aspectos que 
condicionan  a súa valoración. Polo exposto, proponse a clasifícación desta proposta no “nivel medio”. 
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4. OFERTA PRESENTADA POR PROMOCIÓN  DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS, SL 
 
 

ACTIVIDADES QUE INCIDAN NA CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR, LABORAL E PERSOAL 

ASPECTOS VALORABLES 

IV. Atendendo ás especiais características que concorren na prestación no servizo de educación infantil, valorarase a 
calidade dos programas educativos que as empresas concorrentes propoñan como reforzo do proxecto educativo da 
escola. En todos os casos, para  a súa valoración, teranse en conta ademais da calidade do programa, que se explicite 
de xeito detallado, razoado e concreto.  
 
Outorgaráselle a puntuación máxima ao mellor proxecto e aos restantes adxudicaráselle as puntacións en función da 
calidade dos programas presentados. 
 
Actividades que incidan na conciliación da vida familiar, laboral e persoal   .................ata un máximo de 4  puntos 
Establecéronse tres niveis de valoración: 

- Nivel excelente: “ a mellor” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos. (50%). 

 
Valoraranse as actividades complementarias referidas a poboación escolarizada e as súas familias, así como a 
integración no territorio, consonte coas orientacións psicopedagóxicas deste ciclo educativo, isto é: 
 
-  Obradoiros para nenos/as de 2º ciclo de educación infantil............................................ata un máximo de 3 puntos 
    Nivel excelente: 3 puntos                              Nivel medio: 2,40 puntos                  Nivel básico: 1,50 puntos 
 
-  Actividades os sábados.........................................................................................................ata un máximo de 1 punto 
   Nivel excelente: 1 puntos                              Nivel medio: 0,80  puntos                  Nivel básico: 0,50 puntos 

PUNTUACIÓN:  2,00 puntos. (Nivel básico) 

 
MOTIVACIÓN: A entidade licitadora recolle e describe brevemente no apartado “G) Actividades de Conciliación da Vida laboral, familiar e persoal” (pax.9) 
as seguintes propostas: “1) Ludoteca e 2) obradoiros”: interxeneracional; de estimulación musical; masaxes e de expresión plástica para as familias (sesións de 
carácter mensual e en períodos lectivos dentro do calendario escolar). A xuízo deste equipo de valoración, a proposta é  pouco clara, confusa e non se pode garantir 
que responda axeitadamente os aspectos recollidos neste apartado nin ao PCTP, aspectos que condicionan a súa valoración. Polo exposto, proponse a clasifícación 
desta proposta no “nivel básico”. 
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5. OFERTA PRESENTADA AURORA, PILAR Y ANA, SL 

 

 

ACTIVIDADES QUE INCIDAN NA CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR, LABORAL E PERSOAL 

ASPECTOS VALORABLES 

IV. Atendendo ás especiais características que concorren na prestación no servizo de educación infantil, valorarase a 
calidade dos programas educativos que as empresas concorrentes propoñan  como reforzo do proxecto educativo da 
escola. En todos os casos, para  a súa valoración, teranse en conta ademais da calidade do programa, que se explicite 
de xeito detallado, razoado e concreto.  
 
Outorgaráselle a puntuación máxima ao mellor proxecto e aos restantes adxudicaráselle as puntacións en función da 
calidade dos programas presentados. 
 
Actividades que incidan na conciliación da vida familiar, laboral e persoal   .................ata un máximo de 4  puntos 
Establecéronse tres niveis de valoración: 

- Nivel excelente: “ a mellor” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos. (50%). 

 
Valoraranse as actividades complementarias referidas a poboación escolarizada e as súas familias, así como a 
integración no territorio, consonte coas orientacións psicopedagóxicas deste ciclo educativo, isto é: 
 
-  Obradoiros para nenos/as de 2º ciclo de educación infantil............................................ata un máximo de 3 puntos 
     Nivel excelente: 3 puntos                              Nivel medio: 2,40 puntos                  Nivel básico: 1,50 puntos 
 
-  Actividades os sábados.........................................................................................................ata un máximo de 1 punto 
    Nivel excelente: 1 puntos                              Nivel medio: 0,80  puntos                  Nivel básico: 0,50 puntos 
 

PUNTUACIÓN:   2,00 puntos. (Nivel básico) 

 
MOTIVACIÓN: A entidade licitadora oferta: “actividades para o 2º ciclo de educación infantil” e “actividades para os sábados”, recollendo nun cadro as 
actividades e os obxectivos, para cada unha destas propostas e indicando que “debido a limitación do espazo estas actividades non poden ser desenvolvidas con 
detalle neste documento”. A xuízo deste equipo de valoración, a proposta é pouco clara, confusa e non se pode garantir que responda axeitadamente os aspectos 
recollidos neste apartado nin no PCTP, aspectos que condicionan a súa valoración. Polo exposto, proponse a clasifícación desta proposta no “nivel básico”. 
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6. OFERTA PRESENTADA KIDSCO ESCUELAS INFANTILES 
 
 

ACTIVIDADES QUE INCIDAN NA CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR, LABORAL E PERSOAL 

ASPECTOS VALORABLES 

IV. Atendendo ás especiais características que concorren na prestación no servizo de educación infantil, valorarase a 
calidade dos programas educativos que as empresas concorrentes propoñan  como reforzo do proxecto educativo da 
escola. En todos os casos, para  a súa valoración, teranse en conta ademais da calidade do programa, que se explicite 
de xeito detallado, razoado e concreto.  
 
Outorgaráselle a puntuación máxima ao mellor proxecto e aos restantes adxudicaráselle as puntacións en función da 
calidade dos programas presentados. 
 
Actividades que incidan na conciliación da vida familiar, laboral e persoal   .................ata un máximo de 4  puntos 
Establecéronse tres niveis de valoración: 

- Nivel excelente: “ a mellor” que corresponde coa máxima puntuación. (100%) 
- Nivel medio: sen acadar a máxima puntuación, valóranse en función da calidade da proposta presentada. (80%) 
- Nivel básico: sen acadar o nivel medio, valóranse garantindo que se cumpran cuns mínimos. (50%). 

 
Valoraranse as actividades complementarias referidas a poboación escolarizada e as súas familias, así como a 
integración no territorio, consonte coas orientacións psicopedagóxicas deste ciclo educativo, isto é: 
 
-  Obradoiros para nenos/as de 2º ciclo de educación infantil............................................ata un máximo de 3 puntos 
    Nivel excelente: 3 puntos                              Nivel medio: 2,40 puntos                  Nivel básico: 1,50 puntos 
 
-  Actividades os sábados.........................................................................................................ata un máximo de 1 punto 
    Nivel excelente: 1 puntos                              Nivel medio: 0,80  puntos                  Nivel básico: 0,50 puntos 

PUNTUACIÓN:   2,00 puntos. (Nivel básico) 

 
MOTIVACIÓN: O licitador oferta unha proposta de “Actividades para a concilación da vida familiar, laboral e persoal,” diferenciando entre: “actividades para 
nenos e nenas entre 0 e 8 anos en otros horarios”; actividades fóra do calendario escolar (agosto, nadal, semana santa, fins de semana e vacacions escolares) e 
“actividades os sábados”. A xuízo deste equipo de valoración, a  proposta  é  pouco clara, confusa e non se pode garantir que  responda  axeitadamente os aspectos 
recollidos neste apartado nin no PCTP, aspectos que  condicionan a súa valoración. Polo exposto, proponse a clasifícación desta proposta no “nivel básico”. 
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TÁBOA COMPARATIVA DE PUNTUACIÓNS ACADADAS POLOS DISTINTOS LICITADORES NO APARTADO IV  OUTROS PROGRAMAS 
EDUCATIVOS 
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Táboa comparativa de puntuación acadadas polos distintos licitadores no apartado “IV. Outros Programas Educativos” 

 
 

 
 
 
 
 

V. ESTRUTURA ORGANIZATIVA 5         
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ACTIVIDADES QUE INCIDAN NA 
CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR, 
LABORAL E PERSOAL 

4,00 3,20 4,00 3,20 2,00 2,00 2,00 

PUNTUACIÓN 
12 8,40 10,40 7,20 8,40 9,70 

 
6,75 

 

LICITADORES E PUNTUACIÓN ACADADA 
 
 

 
CRITERIOS  NON AVALIBLES MEDIANTE CIFRAS 

PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

FESAN- 
FUNDACIÓN 

DE 
ESTUDIOS E 
ANÁLISES 

SERVICIOS Y 
MATERIALES 
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ANA NAYA 
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FORMACIÓN LAS 

PALMAS 
SL 

AURORA, PILAR Y ANA 
SL 

KIDSCO 
ESCUELAS INFANTILES 
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SEXTO. - OBXECTIVOS DO PROXECTO EDUCATIVO. 

 

  III. OBXECTIVOS 
 

 
1. OFERTA PRESENTADA POR FESAN FUNDACIÓN DE ESTUDOS E ANÁLISES 
A entidade licitadora  non recolle no seu Proxecto Educativo e de Xestión este apartado. 

 
2. OFERTA PRESENTADA SERVICIOS Y MATERIALES, SA 
 
Pedagóxicos 
Recolle os obxectivos xerais da etapa de educación infantil, concreta os obxectivos establecidos no currículo para esta etapa educativa de 0-3 anos, de acordo coas áreas de 
coñecemento establecidas no decreto que as regula. 

 
Administrativos 
Propón a formulación de obxectivos vinculados coas tarefas administrativas propias dunha escola. 
 
Organizativos 
Propón obxectivos relacionados coa participación, co procedemento docente e a vinculación con outras escolas. 
 
Institucionais 
Dos obxectivos formulados, só algúns atinxen o aspecto institucional. 
 
Lingüísticos 
Propón axeitadamente a súa  formulación. 

 
 
3. OFERTA PRESENTADA ANA NAYA GARCÍA, SL 
 
Pedagóxicos 
Concreta os obxectivos  establecidos no currículo para esta etapa educativa de 0-3 anos, de acordo coas áreas de coñecemento establecidas no decreto que as regula. 

 
Administrativos 
Dos obxectivos formulados, só algúns atinxen o aspecto administrativo. 
 
Organizativos 
Propón a formulación de obxectivos vinculados coa organización da escola. 
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Institucionais 
Propón a formulación de obxectivos vinculados coa organización da escola. 
 
Lingüísticos 
Propón a formulación de obxectivos vinculados cos aspectos lingüisticos. 

 
4. OFERTA PRESENTADA  POR  PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS PALMAS, SL 
 
Pedagóxicos 
Non concreta ditos obxectivos. Só fai refrencia a súa vinculación coas áreas de coñecemento. 
 
Administrativos 
Propón, cun carácter moi xeral, a formulación de obxectivos vinculados coas tarefas administrativas propias dunha escola. 
 
Organizativos 
Propoñen obxectivos requiridos para este apartado. 

 
Institucionais 
Propoñen obxectivos requiridos para este apartado. 
 
Lingüísticos 
Propoñen obxectivos requiridos para este apartado. 

 
5. OFERTA PRESENTADA  AURORA, PILAR Y ANA, SL 
 
Pedagóxicos 
Propón a formulación de novos obxectivos tomando como referencia os establecidos no decreto. 

 
Administrativos 
Propoñen obxectivos requiridos para este apartado. 
 
Organizativos 
Propoñen obxectivos requiridos para este apartado. 
 
Institucionais 
Propoñen  obxectivos requiridos para este apartado. 
 
Lingüísticos 
Propón a formulación de obxectivos vinculados co aspecto lingüístico. 
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6. OFERTA PRESENTADA POR KIDSCO ESCUELAS INFANTILES 
 
Pedagóxicos 
Concreta os obxectivos para cada tramo de idade. 

 
Administrativos / Organizativos / Institucionais 
O licitador formula obxectivos comúns para os  tres apartados “admnistrativos”, organizativos e institucionais”, distinguindo entre obxectivos  a “nivel de administración, xestión 
económica, e laboral“ e “ xestión educativa”. 
 
Lingüísticos 
Propón a formulación de obxectivos vinculados co aspecto lingüístico. 
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SÉTIMO. - CADRO RESUME DAS PUNTUACIÓNS DO SOBRE Nº 2  SUBTITULADO: PROPOSICIÓN RELATIIVA AOS CRITERIOS 

DE ADXUDICACIÓN NON AVALIABLES MEDIANTE CIFRAS OU PORCENTAXES PARA A LICITACION, MEDIANTE 

PROCEDEMENTO ABERTO, DA CONTRATACIÓN DA XESTIÓN DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE MEIXONFRÍO-

SALGUEIRIÑOS CON/13/2017. 
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OITAVO– ANEXOS 

- Anexo I: Actas da  1ª e 2ª Mesa de Contratación. 

- Anexo II: Prego de Prescricións Técnicas para a Contratación da Xestión do Servizo Público da Escola Infantil Municipal de Meixonfrío-

Salgueiriños (PCTP) e Prego de Cláusulas Administrativas Particulares para a Contratación mediante procedemento aberto, do servizo para a 

xestión da Escola Infantil Municipal de Meixonfrío-Salgueiriños (PCAP), aprobados pola Xunta de Goberno Local na sesión celebrada o 13.09.17. 

- Anexo III: Calendario de traballo. 

 




