Associació Juvenil Adalet

Normativa i sistema de selecció de participants en
projectes internacionals

1. Introducció
S’establirà un sistema de punts en el qual cada persona candidata serà valorada seguint els
criteris que s’expliciten a continuació. Un cop avaluades totes les persones candidates,
s’ordenaran de forma descendent per puntuació obtinguda i s’establirà un punt de tall en funció
del nombre de places disponibles per al projecte.
En el cas que, per a un projecte, hi hagi menor o igual nombre de persones candidates que
places disponibles, es podrà prescindir d’aquest sistema de selecció.
Amb anterioritat a la celebració del procés de selecció corresponent, es publicitarà
adequadament cada projecte al web i a les xarxes socials de l’associació i s’informarà les
persones candidates de la normativa bàsica per a la participació en projectes.
2. Normativa bàsica
Per regla general, i a no ser que s’expliciti el contrari, els costos d’allotjament i alimentació
durant el projecte estaran coberts per l’associació coordinadora. Les despeses extra (menjar
fora, oci, compres, etc.) van, evidentment, a càrrec de la persona participant.
La persona participant haurà d’adquirir i costejar els seus bitllets de transport (anada i tornada),
l’import dels quals li serà reemborsat al retornar del projecte presentant la documentació
pertinent, a Adalet o a l’associació coordinadora (segons indiqui aquesta darrera). Erasmus+
fixa unes quanties màximes a reemborsar en funció de la distància, de les quals les persones
participants seran informades per tal que puguin intentar aconseguir els bitllets dins d’aquest
marge de preu. De no ser possible, la persona pagarà la diferència. És normal que passin
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algunes setmanes entre l’enviament de la documentació acreditativa d’haver viatjat i la recepció
dels diners. Cal tenir en compte l’import de les comissions de transferència bancària
internacional, que normalment assumeix la persona participant.
No és possible modificar les dates d’un projecte, la incorporació tardana o l’abandonament
precoç del mateix, malgrat sigui per causa justificada (exàmens, etc.). Només es permetrà en
cas de malaltia imprevista. En cas que ocorri alguna circumstància que impedeixi o posi en
dubte la possibilitat de participar en la totalitat del projecte, caldrà abstenirse de presentar
candidatura.
Les persones participants es comprometen a mantenir una conducta exemplar en tot moment,
deixant en bon nom l’associació Adalet, la qual cosa inclou participar activament al llarg de tot
el projecte. No és necessari tenir un nivell alt d’anglès per seguir adequadament un projecte, tot
i que òbviament el fet de tenirlo és recomanable en tant que permetrà un major aprofitament.
Amb tot, un nivell mitjà (B1B2) és suficient. Les persones que tinguin un nivell inferior a aquest,
doncs, hauran de millorarlo abans de presentar candidatura. A més, es demanarà a les
persones participants de prendre fotografies i/o vídeos per entregar a Adalet a la tornada, que
seran utilitzats per difondre el projecte al web i a les xarxes socials. Així mateix, es podrà
demanar la redacció d’un petit text per acompanyar els documents gràfics. En qualsevol cas,
s’encoratja a totes les persones que prenguin part en un projecte que en divulguin els resultats
a la tornada, de la manera que creguin més oportuna. Adalet facilitarà, dins les seves
possibilitats, tots els mitjans per permetreho.
És responsabilitat de la persona participant procurarse la informació adient, comprendrela i
actuar en conseqüència. L’associació Adalet no té perquè proporcionar específicament les
informacions ja contingudes a la pàgina web i/o a altres canals de comunicació oficials, i en cap
cas podrà responsabilitzarse de les accions o omissions individuals de les persones
participants o sol∙licitants.
3. Sistema de selecció per punts
Per motius ètics, cal garantir que les persones participants en un projecte internacional finançat
siguin aquelles que millor podran aprofitar l’oportunitat única que suposa. Amb l’objectiu de
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garantir la màxima justícia i transparència possibles, s’utilitzarà un sistema de punts per a la
selecció de participants. Per a cada persona candidata, s’avaluaran els següents ítems:
Criteris excloents (cal complirlos necessàriament perquè la candidatura pugui ser considerada,
malgrat no tots es tradueixin en punts)
1) La condició de soci/a d'Adalet. 
No puntua.
2) L’edat 
dins les limitacions establertes pel projecte (habitualment entre 18 i 30 anys). 
No
puntua.
3) El nivell d’anglès
: haurà de ser com a mínim equivalent al B1 del Marc Europeu. 
B1 =
5 punts, B2 = 10 punts, C1 = 15 punts, C2 = 20 punts. S’haurà de documentar el nivell
per escrit 
en el moment de sol∙licitar participar al projecte
, podentho fer mitjançant els
diferents sistemes d’avaluació més habitualment emprats (Cambridge ESOL, Escoles
Oficials d’Idiomes, TOEFL, IELTS, persones que cursin titulacions oficials relacionades
amb els idiomes, etc.). Es considera que aquestes titulacions no caduquen, tot i que en
cas de procedir a una entrevista personal es valorarà positivament el fet d’haver
mantingut el nivell de manera activa fins l’actualitat.
Criteris complementaris:
es tindran en compte quan es compleixin els anteriors.
1) El 
nivell de la llengua (o llengües) estrangera pròpia del país on es desenvoluparà
el projecte
, si aquesta és diferent de l’anglès. En aquest cas es valoraran tots els nivells
des de l’A1 del Marc Europeu. A1 = 2 punts, A2 = 4 punts, B1 = 6 punts, B2 = 8 punts,
C1 = 10 punts, C2 = 12 punts. S’haurà de documentar el nivell per escrit, podentho fer
mitjançant els diferents sistemes d’avaluació més habitualment emprats (Escoles
Oficials d’Idiomes, DELF/DALF, etc.). No es valorarà el nivell en altres idiomes.
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2) Entrevista personal
: d’una durada de 1520 minuts amb 24 membres de la Junta
Directiva d’Adalet. Prèviament es demanarà dirigir un petit escrit (1015 línies) explicant
les motivacions per participar en el projecte. Es valorarà:
a) La competència escrita
: es valorarà la correcció i la qualitat dels textos en el
benentès que no continguin errades ortogràfiques i/o gramaticals greus.
S’obtindrà així una valoració qualitativa que podrà arribar f
ins a 5 punts
b) La 
maduresa personal
, el saber estar (presència, discurs) i el 
savoir faire
(expressió, actitud, sensibilitat social, lèxic): f
ins a 5 punts
c) L’interès i la motivació envers la temàtica del projecte
: es valorarà
positivament que la persona estigui familiaritzada amb la temàtica i que es trobi
entre els seus interessos personals, molt especialment si existeix una vinculació
o compromís concret i tangible amb la temàtica.
Fins a 10 punts
d) L’expertesa formal (academicoprofessional) en la temàtica del projecte
, que
haurà de ser demostrable i raonable. S’acceptaran totes les vinculacions
diverses que tinguin com a punt comú la temàtica del projecte, tot i que és
preferible (valoració qualitativa) que hi estiguin directament relacionades.
Treballs de recerca de Batxillerat o similars = 2 punts; especialització a nivell de
Llicenciatura o Grau = 5 punts; especialització a nivell de Màster = 5 punts per
Màster; especialització a nivell de Doctorat o recerca postdoctoral = 10 punts
3) La participació prèvia en altres projectes internacionals
, amb valoració positiva: 
5
punts
4) La pertinença a la Junta Directiva i/o la col∙laboració 
activa en tasques de
funcionament intern de l’associació Adalet, que serà valorada per la Presidenta en
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funció del grau d’implicació objectivable, proactivitat i compliment de les responsabilitats
assignades: 
Fins a 5 punts
Altres consideracions:


En cas d’empat tècnic entre dues persones candidates, l’equip que realitzi l’entrevista
personal decidirà a partir d’una valoració qualitativa i consensuada.



Dins el possible, es procurarà que als grups de participants hi hagi paritat de gènere.



En cas que l’equip avaluador consideri que, en el cas d’un projecte en concret, els i les
joves de més edat (per exemple, majors de 25 anys) estan en condicions d’assolir un
major

aprofitament

atesa

la

seva

major

maduresa

personal,

recorregut

academicoprofessional, etc., es podrà decidir prioritzarles en el procés de selecció.


La possessió del carnet de monitor/a  director/a de lleure o similars no es valorarà,
excepte en casos concrets en què la temàtica del projecte estigui relacionada amb
l’educació en el lleure o amb la infància; en tals casos, es podrà valorar dins els ítems
enumerats a l’entrevista personal (apartat c).



En casos concrets, per motius logístics, la Junta Directiva de l’associació Adalet pot
decidir prescindir d’aquest sistema de selecció de participants i adjudicar les places per
ordre d’arribada de les sol∙licituds. Es farà així en aquells casos en què no es disposi de
temps suficient per completar el procés de selecció amb garanties.



Qualsevol dubte que pugui sorgir en la interpretació d’aquesta normativa, així com
qualsevol eventual circumstància particular no prevista en la mateixa, serà resolta per la
Junta Directiva de l’associació Adalet. En cas de disparitat d’interpretacions, la
Presidenta emetrà la decisió final respecte qualsevol circumstància, que serà
inapel∙lable.
4. Comunicació dels resultats de la selecció

En els casos en què hagi procedit realitzar una selecció de participants, es donaran a conèixer
els resultats de la mateixa a la major brevetat possible. Les decisions de l’equip avaluador no
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seran discutibles ni impugnables, excepte aquells casos en què, per error, s’hagi puntuat
erròniament un criteri objectiu (per exemple, un títol de nivell d’idioma).
Les persones seleccionades rebran un correu electrònic en què se’ls explicaran els passos a
seguir a continuació.
5. Cancel∙lació de la participació a un projecte per al qual s’ha estat seleccionat/da
Aquelles persones que, havent estat seleccionades per participar en un projecte, es facin
enrere i finalment no hi participin pel motiu que sigui seran inscrites a una llista anomenada
“Prioritat zero” en tot projecte al qual sol∙licitin participar ulteriorment. Les persones de la llista
“Prioritat zero” només seran escollides en cas que es necessitin participants per completar
l’equip un cop finalitzats tots els procediments de selecció habituals. L’única excepció d’aquesta
norma serà el cas en què la no participació es produeixi per situació de patologia aguda i
severa de la persona participant, que li hagi impedit la participació en el projecte; aquesta
circumstància haurà de ser documentada degudament i estarà subjecta al criteri de les
persones de la Junta Directiva d’Adalet que posseeixen estudis mèdics. Els casos en què es
produeixi la mort o patologia aguda i severa d’un familiar de primer grau també seran objecte
d’excepció, i s’hauran de documentar degudament en els mateixos termes.
Les persones que cancel∙lin la seva participació en un projecte un cop efectuades despeses de
transport i d’altres relacionades no rebran, evidentment, cap tipus de compensació ni
reemborsament dels diners que hi hagin gastat, ni tampoc tindran dret al retorn de la quota de
sòcies de l’associació Adalet. En aquest sentit, no hi haurà cap excepció, ni tan sols en aquells
casos en què es cancel∙li la participació per imperatiu mèdic. Les persones que cancel∙lin la
seva participació en un projecte un cop seleccionades hauran suposat una despesa extra en
termes tant econòmics com personals a l’associació Adalet, però no s’aplicarà cap penalització
destinada a restaurarla.
Aquesta norma entrarà en funcionament en data 30 de juny de 2015, i no afectarà les persones
que hagin incorregut en la situació detallada amb anterioritat a aquesta data.
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Darrera actualització: juny de 2015
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