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Resum 

L’objectiu d’aquest projecte és la creació d’una empresa que promogui la realització 

d’activitats extraescolars, fora de l’horari escolar obligatori, a nens i nenes d’edats 

compreses entre el 3 i els 11 anys, els pares i mares dels quals demanen activitats 

extraescolars que contribueixin a la formació integral dels seus fills afavorint la conciliació 

del temps de vida de les famílies i assolint activitats educatives de qualitat pels infants més 

enllà de la ludoteca. 

La idea sorgeix per la necessitat de diversificar les activitats extraescolars, que si bé 

s’arriben a oferir per diferents empreses d’aquest sector, no troben acollida entre les 

diferents escoles, o bé no es poden realitzar per falta d’un nombre mínim d’alumnes. 

Tanmateix no hi ha una continuïtat assegurada en determinades activitats durant tot el 

període infantil escolar o inclús durant un mateix curs. 

Amb aquest servei de nova creació es pretén que l’oferta d’activitats extraescolars no sigui 

exclusiva de l’escola on estudien sinó que englobi d’altres, i també entitats del barri, formant 

així un teixit associatiu per gestionar-les. Per això, a més d’oferir un ventall molt més ampli 

d’activitats, es proporciona el mitjà de transport per als infants i la seva custòdia. L’àmbit 

d’actuació inicial de l’empresa és la ciutat de Barcelona, però amb la mirada posada en la 

resta de municipis d’altres comarques catalanes. 

L’estudi aborda les variables econòmiques, legals, demogràfiques, etc., que condicionen el 

macro i microentorn, definint el mercat objectiu i plantejant un pla de marketing, amb la 

fixació d’uns objectius per poder realitzar diferents formulacions d’estratègies de mercat. 

D’altra banda s’implementarà un programa matemàtic per tal d’aplicar posteriorment una 

heurística que defineixi les associacions entre diferents CEIP’s, que es denominaran 

“clústers”. Posteriorment s’implementarà un altre programa matemàtic per definir la ruta 

òptima entre els CEIP’s del clúster, tenint en compte la possibilitat d’incloure o no altres 

associacions d’interès on els nens podrien realitzar altres activitats extraescolars que no es 

promouen per mancança d’instal·lacions. 

El resultat seran diferents clústers que tindran la possibilitat d’organitzar-se entre ells per 

poder ampliar l’oferta d’activitats i alumnes apuntats mitjançant el suport web de l’empresa. 

Per tant, cada clúster estarà integrat pels CEIP’s que hi pertanyin i per extensió pels 

alumnes i els seus pares i mares. Aquests últims podran interactuar amb la web per tal de 

conèixer l’oferta d’activitats dins del seu clúster, la qual anirà en funció de les activitats 

escollides per les diferents AMPA’s, les instal·lacions esportives existents en l’entorn del 

clúster i la capacitat de transport. 
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1. Glossari 

AMPA: Un AMPA és una entitat sense afany de lucre que permet els pares i mares 

participar en certs aspectes de la vida escolar dels seus fills. Està reconeguda legalment en 

el Registre d'Associacions i les seves funcions estan regulades pel Decret de la Generalitat 

de Catalunya, num. 202, del 19 de maig de 1987 (DOGC 19/06/87). El seu objectiu 

fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l'ensenyament que reben els nois i 

noies. 

Parking: Servei que s’ofereix per als nens que queden a l’escola fora de l’horari de classe. 

No es realitza cap activitat específica més enllà de tenir els nens entretinguts fins a la seva 

recollida. 

Clúster: És el resultat d’un agrupament (en anglès, clustering) mitjançant un  procediment 

d’agrupació d’una sèrie de vectors d’acord amb un criteri d’homogeneïtat definida per una 

determinada funció de distància. Per determinar l’homogeneïtat entre CEIP’s la mida de 

proximitat emprada en aquest projecte és únicament la variable quantitativa distància entre 

punts, mesurada en temps i no sent simètrica en el nostre cas. 

SCP: Set covering problem, problema del conjunt de cobertura. Consisteix en trobar les 

solucions que minimitzen el problema de cobrir un conjunt de necessitats amb el menor 

cost possible. També es pot entendre com el problema de trobar el mínim de subconjunts 

que contenguin tots els elements d’un conjunt donat, amb la fi de minimitzar algun valor. 

PIEC [2]: Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya. Aquest pla fixa 

els criteris bàsics de seguretat, habitabilitat i funcionalitat que s'han de tenir en compte en la 

construcció i gestió d'un equipament esportiu públic a Catalunya. 

CTE: Codi Tècnic de l’Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març d'aprovació del 

Codi Tècnic de l'Edificació. Document reglamentari que conté les exigències bàsiques de 

qualitat que han de satisfer els edificis. 

FMI:Fons Monetari Internacional. Organització encarregada de vigilar el sistema financer 

global, d'observar les taxes de canvi de monedes i la balança de pagaments, i d'oferir 

assistència tècnica i financera quan es requereixi. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Balan%C3%A7a_de_pagaments
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2. Prefaci 

Els projectes d’educació a Catalunya haurien de fomentar encara més interès dels nostres 

escolars per la Tecnologia, però, també haurien de fomentar la realització d’activitats 

extraescolars que els alumnes puguin triar per tal d’esplaiar-se front la competició en el 

món del coneixement.  

L’aportació econòmica per al foment de les mateixes dins de la Xarxa Educativa de 

Barcelona, segons les bases de les línies de subvencions i projectes de l’Ordre 

EDU/123/2010 (DOGC 5582 - 08/03/2010), permet el primer pas per fer realitat aquesta 

possibilitat, marc en el que té cabuda el present pla d’empresa. 

2.1. Origen del projecte. 

L’origen del projecte té el seu inici en el quadrimestre de primavera de 2008 quan l’alumne 

Pere Figueras Castells, recentment involucrat en el món de l’AMPA, descobreix 

impediments que es donen quan els nens d’infantil i primària volen escollir activitats 

extraescolars. La visió de prop el porta a realitzar un primer pla d’empresa i posteriorment 

ampliar l’amalgama de possibilitats mitjançant una empresa de transports.   

2.2. Motivació. 

La motivació és poder oferir activitats extraescolars als nostres fills, que en un marc 

contractual serien possibles si es coordinessin a través de les AMPA de diferents CEIP’s 

formant clústers. 

La incursió en l’AMPA com a responsable d’activitats extraescolars en el CEIP Pit Roig 

porta a un dels autors del projecte a intercanviar suggeriments amb l’Ajuntament de 

Barcelona, que l’informa de la incipient creació del servei d’acompanyament. 

Aquest servei d’acompanyament d’activitats, encara en prova pilot, presenta les següents 

característiques: 

 

 Sovint és un servei contractat. 

 El recorregut s’ha de fer a peu i els nens van carregats amb la bossa d’esport i la 

d’estudi. 

 El rati monitors-nens és molt baix: 1 monitor per cada 8/10 nens. 

 La recollida no està organitzada ja que es fa aula per aula i també al pati. 
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Posteriors debats a l’AMPA del Pit Roig determinen les mancances d’aquest servei i 

conclouen, encara que sense unanimitat, que seria viable coordinar les instal·lacions, les 

quals finalitzades les classes pertanyen a l’AMPA, amb les d’altres CEIP’s de l’entorn per tal 

d’ampliar el nombre d’activitats i aconseguir un nombre de participació d’alumnes suficient 

per sol·licitar subvencions. 

D’altra banda, l’emissió d’un reportatge de Barça TV de l’hoquei a l’escoles on parlen d’un 

programa itinerant ofert per jugadors dels Barça d’hoquei ens engresca a la possibilitat 

d’introduir altres activitats pròpies d’unes instal·lacions adequades, fins ara impensables 

dins de l’oferta. 
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3. Introducció 

3.1. Visió general. 

Les activitats extraescolars s’han convertit en un complement de la jornada escolar de 

molts nens i nenes, però també en alguns casos són una assignatura més i inclús una 

sortida per a parelles en la qual tots dos treballen fora de casa. 

Aquest tipus d’activitat es materialitza al marge de l’horari escolar i ha de contribuir a 

despertar inquietuds, reforçar coneixements d’àrea, fomentar la creativitat, promoure les 

relacions amb altres persones i desenvolupar valors. Aquestes activitats són útils en la 

mesura que afavoreixen el desenvolupament personal dels nens i nenes. 

Els llocs on es poden fer aquestes activitats solen ser els propis centres escolars, públics o 

concertats o privats, en casals del barri, en acadèmies o clubs esportius. La diferència 

bàsica en funció del lloc on es realitzin acostuma a ser el preu, menor en la pròpia escola 

perquè aquestes activitats poden ser subvencionades. 

3.2. Objectius del projecte. 

Dissenyar un pla de negoci que ofereixi als centres escolars d’educació primària activitats 

educatives de qualitat en horari extraescolar. Essent el pla viable tant funcionalment com 

econòmicament, aquest document ens ha de servir com a eina de treball que s’ha 

consolidar de forma permanent amb el pas del temps i ha de servir de referència per a la 

gestió futura de l’empresa. 

3.3. Abast del projecte. 

La raó social i la seva seu central quedarà ubicada a la província de Barcelona i el seu 

abast es correspon amb la ciutat de Barcelona. No obstant, el projecte posa la seva mirada 

a altres municipis de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. 

Inicialment el projecte només contempla els centres públics de la xarxa educativa de la 

ciutat de Barcelona, sent el motiu la major autonomia per prendre decisions de les AMPA 

dels mateixos front els centres privats. Per tant, en una primera fase d’incursió cal adreçar-

se a aquests centres públics, que un cop finalitzades les classes tenen plena disposició de 

les instal·lacions del centre.  
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El termini al qual està enfocat aquest pla és de 3 anys, donat que l’entorn i les condicions 

en el que conviuen les empreses d’aquest sector són molt canviants i resultaria molt difícil 

fer estimacions amb un horitzó temporal més llunyà, i per tant, aquest pla perdria tot el seu 

valor predictiu i com a eina de treball. 
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4. Anàlisi de l’entorn 

4.1. Entorn macroeconòmic. 

Després d’una llarga etapa de prosperitat, l’economia espanyola va anar acumulant 

desequilibris que, juntament amb la crisi financera internacional, van desembocar, a partir 

del 2008, en la recessió més profunda de les últimes dècades. Per afrontar-la, el Govern 

espanyol, d’acord amb el Pla Europeu de Recuperació Econòmica amb què es va dotar la 

Unió Europea per encarar la crisi financera de l’octubre del 2008, va respondre amb 

l’adopció de mesures discrecionals amb impacte en els ingressos i en les despeses 

públiques.  

L’any 2010 l’economia global va créixer als voltants del 5% i sembla que aquest any 2011 

seguirà creixent al mateix ritme, però aquests ritmes sembla que seran més alts en les 

economies emergents i més baixos en les desenvolupades. El deute públic i la vulnerabilitat 

del sistema financer son un fre a la recuperació econòmica per aquestes economies més 

desenvolupades  

 

L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) havia 

confirmat les seves expectatives de creixement en els seus països membres per a l’any 

2010, entre el 2,5% i el 3%, però adverteix que el 2011 baixarà fins arribar entre el 2% i el 

2,5%. L’economista cap del FMI (Fons Monetari Internacional)  va dir que, no creu en "una 

nova recaiguda", encara que insisteix en què "els països rics tindran un creixement lent " i 

les taxes d’atur seguiran sent elevades en l’horitzó de 2011 i 2012 (Font. La Vanguardia, 

4/11/2010).  

A Espanya la crisi financera ha arribat per dues vies: la gravetat de la recessió a l’economia 

per un costat i l’exposició al risc derivat de la punxada de la bombolla immobiliària per 

l’altre. 

Tanmateix l’evolució del consum, amb taxes de variació negatives des del segon trimestre 

de 2008 indica que les famílies segueixen sota els efectes negatius d’accés al crèdit, de la 

pèrdua de llocs de  treball i de l’efecte riquesa negatiu per el descens del valor de la 

vivenda. 

Alguns factors positius com la baixa taxa d’inflació ó la reducció dels tipus d’interès dels 

crèdits no serveixen per recuperar la confiança dels consumidors 
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Davant d’aquest panorama econòmic sembla que ni el consum de les famílies ni molt 

menys la inversió empresarial estan en disposició de trencar aquesta tendència. 

Les polítiques fiscals adoptades s’han centrat en sostenir la demanda per mitigar a curt 

termini l’efecte de la crisi (Plans d’inversió locals, subvencions de 400€ d’ajudes al lloguer, 

descomptes per l’adquisició d’automòbils, subsidis a l’atur, etc...)  

Aquestes polítiques fiscals expansives han fet augmentar el dèficit públic. Els ingresos 

procedents de la recaptació d’impostos tan directes com indirectes han anat dismimuint i els 

gastos per atur i inversió pública creixent. No obstant, el creixement del consum públic es 

mantè (veure figura 4.1). 

 

 

 

El recurs de l’endeutament per part de les Administracions Públiques està agravant 

l’endeutament extern (veure figura 4.2). 

 

Fig.  4.1. Creixement del consum públic (2002-2009). Font: Banc d’Espanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.2. Progressió del deute públic (2002-2009). Font: Comissió Europea 
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La Comissió europea ha obert a l’economia espanyola un procediment per reduir el deute 

públic reconduïnt la seva situació fiscal per recuperar l’equilibri l’any 2013. 

Per retallar doncs aquest déficit de l’11% al 3% s’haurà d’augmentar els ingressos públics i 

retallar-ne els costos. Per això caldrà fer reformes estructurals que redueixin aquestes 

transferencies públiques: Revisió sistemes de pensions anticipats i la reforma del mercat de 

treball i amb aquesta darrera reduir la partida del subsidi d’atur, d’entre d’altres són 

mesures estructurals a fer. 

La taxa d’atur de l’economia espanyola ja va superar el 18% a finals de l’any 2009 i tot i que 

la destrucció de llocs de treball s’ha anat moderant durant l’any 2010, la taxa ha vorejat al 

20%, la taxa més alt de la UE i  que a més és el doble de la mitjana. L’atur és per dos 

motius un dels reptes de l’economia espanyola, primer, per l’alt cost que suposa el subsidi i 

segon perquè és un llast per al consum.  

La reforma del mercat de treball és una eina per assolir un canvi de rumb del model de 

creixement configurant un nou model productiu més sostenible a llarg termini i menys 

vulnerable a l’impacta de les pertorbacions. 

En quant al sistema financer espanyol, la taxa actual de morositat es situa al voltant del 5% 

i és de preveure que augmenti mentre continuï deteriorant-se l’activitat econòmica i la taxa 

d’atur (veure figura 4.3.). 

 

Fig.  4.3. Progressió de la taxa d’atur (2007-2010). Font: OCDE 
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En aquest moment moltes grans empreses immobiliàries pertanyen als bancs. Al setembre 

de 2009 es va crear el FROB (Fons de Reestructuració Bancària) amb l’objectiu d’afavorir 

la reestructuració de la xarxa bancària espanyola. Aquest fet ha comportat canvis 

d’estratègies i fusions i absorcions de bancs i caixes per millorar la seva eficiència. 

4.1.1. Perspectives econòmiques. 

Les perspectives futures per a la UE passen perquè l’euro sigui viable i per això serà 

necessari que es produeixi en tots els estats membres una convergència cap a la 

productivitat i una reducció del seu dèficit i del deute de les economies més dèbils 

Les mesures d’àmbit econòmic que el govern actual d’Espanya està emprenent giren al 

voltant d’aquestes tres vessants: 

 

1. Àmbit fiscal: Revisió de la despesa pública i del sistema de pensions per un costat i 

aplicacions d’incentius fiscals per a les empreses. 

2. Àmbit laboral: Es busca un model de creixement basat en relacions més estables 

entre empreses i treballadors. 

 

Àmbit financer: acceleració dels processos de reestructuració d’aquest sector i depuració 

de responsabilitats a les empreses mal gestionades. 

 

4.2. Entorn microeconòmic. 

4.2.1. Entorn demogràfic. 

Referent al creixement de la població infantil, encara que la taxa de natalitat s’ha anat 

reduint els darrers 5 anys, es pot considerar elevada al superar la mitjana de les darreres 

dues dècades. A més cal tenir en consideració l’augment derivat de la immigració que 

també suposa una ampliació d’aquest mercat potencial. En aquest sentit cal destacar que 

segons dades de la població realitzades per IDESCAT sobre l’any 2008 (veure taules 4.1.) 

aquesta franja d’edats (0 a 14 anys) representa el 11,8% de la població total a la ciutat de 

Barcelona de 1.615.908 habitants. 
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Percentatge de població per grups d’edat 

 De 0 a 14 anys De 15 a 64 anys De 65 anys i més Total 

Barcelona 2008 11,8 67,8 20,4 1.615.908 

 2007 11,8 67,5 20,7 1.594.110 

Barcelonès 2008 12,3 68,4 19,3 2.235.578 

 2007 12,2 68,3 19,5 2.212.658 

Catalunya 2008 14,7 69,0 16,2 7.364.078 

 2007 14,5 69,1 16,4 7.210.508 

Font: Idescat. Padró continu 

Moviment natural de població 

Naixements, defuncions i matrimonis 

 Naixements Defuncions Matrimonis de 

diferent sexe 

Barcelona 2008 15.598 15.739 5.747 

 2007 15.016 15.916 5.301 

Barcelonès 2008 23.203 20.357 7.733 

 2007 22.067 20.655 7.579 

Catalunya 2008 89.024 59.485 29.505 

 2007 83.716 59352 29.223 

Font: Idescat. Moviment natural de població 

 

Taules.  4.1. Població per edats. Font: IDESCAT. 
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Cada vegada hi ha més consciència respecte dels beneficis físics i/o psíquics que reporten 

als menors les activitats extraescolars. Sabem que fer esport reporta a l’infant millores de 

tipus físic com psíquic, qualsevol pràctica musical desenvolupa habilitats cognoscitives i 

mentals, així com la pràctica de jocs com els escacs. Per contra, l’abús en la seva pràctica 

pot representar un inconvenient per la manca de temps compartit entre la unitat familiar i 

pot destorbar la conducta i la construcció de la personalitat del nen (“Rosenfeld, Alvin & 

Wise Nicole [6], La Hiperescolarización de los niños: las actividades extraescolares, una 

presión añadida para tus hijos”). 

 

La següent taula (4.2.) reflecteix els motius pels quals pares i mares, de Barcelona ciutat, 

apunten els seus fills a realitzar la pràctica d’alguna activitat extraescolar: 

 

Motius % 

Estiguin atesos 25,7 

S’eduquin en valors 52,4 

Aprenguin coneixements 57,4 

Coneguin altres infants 35,9 

Es diverteixin 70,5 

Facin esport 58,9 

Altres 1,8 

 

 

En els darrers anys s’ha anat produint una important transformació social que afavoreix 

aquesta demanda d’activitats. Cada cop són més les famílies monoparentals, o no, en la 

qual tant el pare com la mare no tenen conciliada la seva vida laboral amb l’escola, així com 

una reducció d’ajuda intergeneracional motivat per la no proximitat o manca de disponibilitat 

dels avis en la cura dels néts. És per aquest motiu, de desfasament entre l’horari laboral i 

escolar, que les famílies tenen la necessitat de contractar un servei de guarda o d’ocupació 

del lleure per els seus fills. Una prova d’aquest fenomen el teniu representat a la següent 

taula 4.3. 

 

 

 

 

Taula.  4.2. Motiu activitats extraescolars. 
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Llars per nombre de persones                                                                    (percentatge) 

 Nombre de persones (dimensió de la llar)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i més Total llars 

Barcelona 2001 26,2 29,8 21,2 16,3 4,6 1,3 0,3 0,2 0,2 594.452 

 1996 23,2 29,5 21,6 17,9 6,1 1,2 0,3 0,1 0,1 577.904 

Barcelonès 2001 23,9 29,4 22,0 17,6 4,9 1,4 0,4 0,2 0,2 804.616 

 1996 20,7 28,4 22,2 19,7 6,8 1,5 0,4 0,1 0,1 783.257 

Catalunya 2001 20,9 28,0 22,4 20,0 6,0 1,8 0,5 0,2 0,2 2.315.856 

 1996 17,3 26,6 22,5 22,1 8,1 2,3 0,7 0,2 0,2 2.097.955 

 

Llars per tipus                                                                                                  (percentatge) 

 Sense nucli        Amb nucli  

      1 pers 2  o més  Parella 

sense fills 

Parella 

amb fills 

Pare o 

mare amb 

fills 

Dos nuclis 

o més 

Total 

Barcelona 2001 26,2 5,5  22,0 33,7 11,1 1,6 594.452 

 1996 23,2 5,2  21,0 37,8 11,1 1,8 577.904 

Barcelonès 2001 23,9 5,1  22,1 36,5 10,8 1,7 804.616 

 1996 20,7 4,3  20,7 41,7 10,7 1,8 783.257 

Catalunya 2001 20,9 4,0  22,4 41,0 9,5 2,2 2.315.856 

 1996 17,3 2,6  21,1 47,1 9,4 2,4 2.097.955 

 

 

4.2.2. Factors polítics. 

En l’actualitat es concedeixen ajudes econòmiques per part de l’ajuntament de Barcelona a 

aquelles escoles que superen un determinat nombre d’alumnes que realitzin activitats 

extraescolars a la mateixa escola. Tanmateix el projecte d’àmbit municipal, “Temps de 

Barri”, és un exemple clar de projecte d’aquest tipus d’incentivació, fomentant  

determinades activitats per part de les administracions públiques. 

És rellevant assenyalar que la conciliació familiar i laboral és un argument important per les 

llars monoparentals, amb més dificultats en aquest sentit. 

4.2.3. Preferències socials. 

La participació en activitats extraescolars és molt diferent segons els trams d’edat (veure 

figura 4.4. Aquesta informació ha estat facilitada pels agents educatius i socials i ens indica 

que s’ofereixen poques activitats per als infants de 3 a 6 anys, tot i que, segons les dades 

del Debat familiar, les famílies en sol·liciten. 

Taula.  4.3. Configuració de la llar en percentatge. Font: IDESCAT. 
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El 77,8 % dels infants i adolescents participen en alguna activitat fora de l’horari escolar. La 

participació varia en funció del tipus d’escola, i és lleugerament superior en els centres 

concertats (80,7 % ) que en els públics (75,6 %). 

 

Aquestes dades han estat extretes del recull d’opinions, publicades per diferents seus de 

districte de l’Ajuntament de Barcelona i considerem que són una base sòlida per fer 

inferències sobre el conjunt de la població. 
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Fig.  4.5. Participació en entitats. Elaboració pròpia a partir de les dades del Debat Familiar. 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.4. Participació per edats en percentatge. Font: Elaboració pròpia a partir de les 

dades del Debat Familiar. 
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Activitats ofertes segons tipologia: 
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Places ocupades segons tipologia de l’activitat: 
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Tipus d’activitat i espai de realització: 

Activitats A l’escola Fora de l’escola 

Esportiva 31,9 35,4 

Artística 18,4 17,3 

Informàtica, idiomes 9,2 15,4 

Reforç escolar 3,2 6,4 

Educació en el lleure 2,4 8,2 

Cultural (coral, castellers,...) 2,8 4,1 

 

Taula  4.4. Classificació d’activitats per tipus i espai de realització. Font: Elaboració pròpia a 

partir de les dades del Debat Familiar. 

Fig.  4.6. Activitats per tipologia en percentatge. Font: Elaboració pròpia a partir de les 

dades facilitades pels agents educatius i socials. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.  4.7. Ocupació per tipologia en percentatge. Font: Elaboració pròpia amb 

dades facilitades pels agents educatius i socials. 
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Tipus d’activitat i espai de realització segons el sexe: 

Activitats A l’escola Fora de l’escola 

 Nois Noies Nois Noies 

Esportiva 38,4 26,1 42,4 29,2 

Artística 12,7 23,4 11,3 22,8 

Informàtica, idiomes 9,2 9,1 13,5 17,3 

Reforç escolar 3,2 3,1 6,5 6,1 

Educació en el lleure 2,8 2,1 8,0 8,4 

Cultural (coral, castellers,...) 2,5 3,2 4,0 4,1 

 

Opinió sobre el preu que s’hauria de pagar per una activitat de dues hores setmanals 

segons el tipus de centre: 

Preu Barcelona Tipus de centre 

  Públic Concertat 

    

Activitats gratuïtes 21,5 23,2 19,2 

Fins a 10 €/mes 11,9 14,2 8,8 

De 10 a 20 €/mes 26,6 29,2 23,1 

De 20 a 30 €/mes 27,2 24,3 31,2 

De 30 a 40 €/mes 9,4 7,0 12,6 

A partir de 40 €/mes 3,3 2,1 5,1 

 

Tipus d’activitat i espai de realització segons l’edat: 

Activitats A l’escola (anys) Fora de l’escola (anys) 

 <6 6-11 >11 <6 6-11 >11 

       

En fa alguna 37,1 57,0 33,7 33,9 62,3 66,4 

Esportiva 23,3 39,3 21,6 24,2 37,0 39,1 

Artística 12,9 23,7 10,2 8,6 19,2 18,5 

Informàtica, idiomes 10,7 10,7 4,9 3,4 14,4 25,0 

Reforç escolar  0,7 3,6 3,4 0,8 6,4 9,6 

Educació en el lleure 2,6 2,5 2,0 3,4 10,0 7,6 

Cultural (Coral, 

castellers,...) 

1,3 3,7 1,9 1,2 4,4 5,2 

 

Taula  4.5. Classificació d’activitats per tipus i espai de realització segons el sexe. Font: Elaboració 

pròpia a partir de les dades del Debat Familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula  4.6. Estimació del preu segons el tipus de centre. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades 

del Debat Familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula  4.7. Classificació d’activitats per tipus i espai de realització segons l’edat. Font: Elaboració 

pròpia a partir de les dades del Debat Familiar. 
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5. Del conflicte al problema tècnic 

5.1. Descripció del conflicte. 

5.1.1. Estat actual. 

Barcelona disposa d’una oferta educativa en els centres públics i privats amb 

ensenyaments concertats en la que treballa dia rere dia per millorar-la i per fomentar la 

cohesió social a través de la xarxa educativa de la ciutat. 

Les activitats extraescolars tenen cabuda dins del programa d’activitats complementàries 

que es propicia des de la política municipal. 

No obstant, s’observa que la demanda d’activitats extraescolars no és suficient (veure 

figura 4.8.) i aquest símptoma es pot analitzar des de les següents perspectives: 

 Les escoles contracten empreses per desenvolupar aquestes activitats que poden 

no ser adequades o suficients. Podríem dir que les activitats proposades no són 

prou especialitzades per despertar interès en els nens i nenes, o bé l’oferta no és 

suficient. 

 Sovint les modes propicien una demanda d’activitats per les que no es disposa 

d’instal·lacions adequades als CEIP’s. 

 Algunes activitats no tenen un preu assequible. 

 Existeixen algunes escoles, dins l’àmbit públic, que ofereixen activitats d’un 

potencial interès per les altres que no disposen d’instal·lacions adequades. 

 Que sigui la crisi econòmica la causant d’aquesta situació. 

 L’existència  de molta oferta d’acadèmies, clubs esplais i d’altres entitats que fan 

competència a les activitats organitzades a les escoles, a més de no tenir unes 

instal·lacions apropiades per desenvolupar certes opcions. 

 Activitats que no ofereix cap empresa o que no s’arriben a desenvolupar perquè no 

s’arriba a un mínim exigit d’escolars apuntats. 
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 Activitats que s’han arribat a desenvolupar però que no han tingut continuïtat perquè 

en algun moment no s’ha arribat al mínim exigit d’escolars apuntats, generant el 

descontentament dels mateixos. 

 Activitats on s’agrupen escolars que presenten diferents nivells i, per tant, el 

monitoratge és inadequat.  

Aquesta situació propicia la descohesió entre els alumnes i l’escola, els pares i mares dels 

quals han de cercar una alternativa de vegades consistent en adreçar-se a una altre escola 

o entitat per a què els seus fills facin l’activitat triada. 

5.1.2. Possibles situacions. 

La concentració de centres i instal·lacions dins un mateix indret, com succeeix en el cas 

d’alguns centres privats, permet l’intercanvi d’escolars entre centres per tal d’oferir més 

activitats extraescolars. 

D’altra banda la possibilitat d’incloure el transport a escoles privades, clubs esportius i 

gimnasos amplia l’oferta front una demanda d’activitats impossibles de realitzar sense 

instal·lacions adequades, les quals no existeixen en els centres públics. 

5.1.3. Anàlisi del conflicte. 

El conflicte es presenta un cop finalitzades les classes, quan les instal·lacions de l’escola 

pertanyen a l’AMPA i aquesta les ha de gestionar per tal programar l’inici de les activitats 

extraescolars. 

5.1.4. Persones involucrades en el conflicte. 

Al fomentar un increment d’activitats als centres s’afectaria al personal de diverses entitats 

que acullen els alumnes que han triat una activitat fora de l’escola. En canvi, s’obre la 

possibilitat de què algunes entitats, i no necessàriament les mateixes, acullin grups 

d’escolars gestionats des de la pròpia escola. 

A més, caldria una nova xarxa de transports per tal de coordinar els centres agrupats per la 

realització d’activitats. Això suposaria la contractació d’autocars amb conductor i 

acompanyant, segons el Reial Decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de 

seguretat en el transport escolar i de menors. Altrament no serien els pares i mares els 

encarregats de portar els seus fills als centres on es realitzen les activitats que han triat. 

Es fomentaria el servei de parking on caldria l’atenció per part del personal front la nova 

situació, ja que els escolars restarien en espera. 
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D’altra banda, abans d’iniciar les activitats, s’haurien de coordinar els diferents monitors de 

cada centre per tal de fer el recull i expedició dels diferents grups d’escolars que han d’anar 

o provenen d’altres centres. 

5.2.  Exposició d’una actuació per solucionar el conflicte. 

Per tant, per solucionar el conflicte, caldrà crear una xarxa de transports i coordinar els 

centres públics dins de subgrups que anomenarem clústers per tal d’ampliar l’oferta i la 

demanda d’activitats extraescolars. 

5.2.1. Enunciat del problema amb l’actuació com a solució. 

Actualment, no existeix coordinació d’activitats entre CEIP’s. Per tant, a cada centre només 

s’ofereixen i es demanden un nombre concret d’activitats. Amb la clusterització de CEIP’s 

es permet ampliar l’oferta i la demanda. Cada clúster de CEIP’s, estant format per un mínim 

de 4 i un màxim de 5 CEIP’s, s’ha de coordinar a través de les AMPA’s de cada CEIP, que 

tenen el paper d’acceptar o no les propostes. Així, es permet confeccionar una oferta 

d’activitats en els diferents equipaments de cada centre amb la possibilitat d’incorporar 

d’altres pertanyents a altres entitats. Per tal de transportar els alumnes entre centres 

s’haurà d’implementar una xarxa eficient de transports. 

Aquesta solució fomenta la realització d’activitats extraescolars dins de la xarxa educativa 

mantenint la cohesió entre escolars i escola.. 

5.2.2. Constriccions a tenir presents en la resolució. 

Les constriccions i restriccions es reflecteixen a la següent taula: 

 

Factors limitants o condicionants Possibilitat 

d’alteració 

Grau de llibertat d’intervenció 

(1 a 5)* 

Pressupost Restricció 2 

Acord entre AMPA`s Restricció 1 

Canvis en el tràfic  Restricció 1 

Temps màxim de ruta Restricció 1 

Legislació Constricció - 

Termini Restricció 1 

Nº màxim de places Restricció 2 

Increment del cost d’activitats Restricció 2 

 

 
Taula  5.1. Taula de constriccions i restriccions.  
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 Pressupost: 

Respecte al cost d’execució del projecte les empreses de transports interessades i 

les instal·lacions esportives externes afectades podrien col·laborar en la creació del 

motor web que facilités l’organització d’activitats via Internet. 

D’altra banda, el pressupost per a la realització d’activitats es podria incrementar, 

però s’hauria de valorar el preu d’activitat per alumne i l’augment de participació. 

 Acord entre AMPA’s: 

Pel que fa a l’acord entre AMPA’s, caldria exposar els beneficis de la proposta i 

aquestes la valoressin front la seva situació actual i les limitacions de les possibles 

associacions existents entre les mateixes. 

 Canvis en el tràfic i temps màxim de ruta: 

En referència als canvis realitzats en el trànsit s’haurien de modificar les rutes i 

calcular els nous temps per avaluar si s’ha de modificar la ruta, encara que 

normalment existeix certa folgança que permetria mantenir la ruta en cas de que la 

nova ruta provoqui l’augment del temps de recorregut. 

 Termini i nº màxim de places: 

El termini per a iniciar l’activitat és a principi de curs, però en funció de les folgances 

es possible el canvi d’activitat extraescolar o inscriure’s en el transcurs. Per tant, les 

places d’autocar estaran limitades per la capacitat del mateix, la qual es podrà 

incrementar en cas de necessitat. Per aquest motiu s’haurà d’estudiar en cada cas 

la capacitat, determinant les folgances existents en cada cadena de la ruta, fet que 

permetrà fer modificacions durant el curs. 

 Increment del cost d’activitats: 

Caldrà incidir en que l’augment d’apuntats disminueix amb l’augment d’escolars 

apuntats i la importància d’un alt nombre de participació per a la proposta. També 

s’han de considerar les subvencions que es poden demanar a l’Ajuntament per 

quota de participació en activitats extraescolars. 
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6. Clusterització del graf 

A Barcelona ciutat tenim 164 ubicacions de CEIP’s només públics (veure figura 6.1.), però 

si tenim en compte que hi ha CEIP’s que sent el mateix estan separats físicament per fer 

una distinció entre educació infantil i primària i que la distància que els separa és mínima de 

cara a compartir instal·lacions, el nombre d’ubicacions a l’espai es pot simplificar.  

D’altra banda hi ha CEIP’s que pràcticament és poden considerar un en quant a ubicació i 

instal·lacions. Aquest és per exemple el cas del CEIP Baixeras, el Reina Violant o el N-I i N-

II de Pràctiques. 

Consegüentment només són objecte d’estudi el total de CEIP’s que estan separats en 

distància tenint en compte la consideració anterior, tot traduït en temps, i que per tant s’han 

d’agrupar en clústers.  

El nombre de CEIP’s simplificat, tenint en compte les condicions anteriors de restricció, és 

de 160 i cadascun es passa a denominar node. 

6.1. Anàlisi dels CEIP’s i modelització en forma de graf. 

Es vol formar subgrups que permetin un recorregut entre nodes inferior a 15 minuts en el 

cas d’un autocar o de 30 minuts en el cas de 2 autocars, fent aquest segon autocar el 

recorregut invers. 

Inicialment partim d’un graf de 160 nodes, des del 0 fins al 159.  

La taula taula A.1 de l’annex A.1 mostra la correspondència entre CEIP’s i nodes. 

Aquest és un volum de dades significatiu per a fer un tractament; no obstant cal fer unes 

consideracions inicials per tal de veure si n’hi ha nodes que es poden descartar. 
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Fig.  6.1.  Ubicació CEIP’s públics i privats. Font: XTEC [7] 
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6.1.1. Restricció de temps màxim d’interrelació entre nodes. 

És condició inicial que cap interrelació entre nodes sigui superior als 7 minuts. La raó 

d’aquesta restricció es fonamenta en que volem que l’anada i tornada entre nodes sigui 

inferior als 15 minuts, ja que s’estima que aquest és el temps màxim que és pot esperar a 

parking per a iniciar una activitat un cop acabades les classes. D’altra banda, conforme 

s’augmenta el temps de recorregut entre nodes disminueix la fiabilitat, atenent per exemple 

als imprevistos del trànsit.  

Afegir que amb l’augment respecte 7 minuts, la connexitat entre nodes esdevé excessiva 

donada la concentració de CEIP’s a Barcelona Ciutat. En canvi, si es manté aquest temps 

(7 minuts), el graf perd la connexitat suficient, disminuint les interrelacions entre nodes, per 

a la simplificació del propòsit de clusterització. 

Conseqüentment a la taula d’interrelació entre nodes es suprimeixen tots aquells parells de 

valors en què l’anada o bé la tornada superen els 7 minuts.  

 

6.1.2. Graf considerant la restricció de temps màxim d’interrelació entre 

nodes. 

Mitjançant el software “Grafos”, creat per Alejandro Rodríguez Villalobos [5], es dibuixen les 

interrelacions entre nodes, és a dir, es representa la taula resultant d’aplicar la restricció de 

temps màxim d’interrelació entre nodes (veure Annex A.3). 

En la representació gràfica es pot observar que el graf no és connex i que existeixen per 

tant 4 subgrafs diferents que seran avaluats per separat (veure Annex A.4). 

Aquest subgrafs estaran formats pels nodes:  

1. El subgraf G’ format pels nodes; 44, 46, 47 i 48. 

2. El subgraf G’’ format pels nodes; 156 i 157 (els quals associarem amb els CEIP’s 

158 i 159). 

3. El subgraf G’’’format pels nodes; 49 i 50. 

4. El subgraf G format per la resta de nodes 

 

S’observa en el plànol de l’annex A.3 que els nodes 49 i 50 estan realment bastant aïllats 

de la resta de nodes; i es decideix no cercar cap alternativa per formar un clúster, i per tant 

excloure’ls de l’estudi. Altrament els nodes 156 i 157 mostren una interrelació raonable amb 

els nodes 158 i 159 encara que es sobrepassa la restricció de temps màxim entre nodes. 

Per tant, el subgraf G” estarà format pels nodes 156, 157, 158 i 159. 
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6.2. Procediments de Clusterització. 

Es parteix del subgraf G obtingut després de la reducció inicial i que està format per 148 

CEIP’s (veure canvi de numeració a l’Annex A.5), que es representa per nodes, els quals 

es volen dividir en clústers. La classificació de nodes en diferents subgrups o clústers no és 

simple ja que es requereix que cada subgrup estigui format per un mínim de 4 i un màxim 

de 5 nodes. 

El procediment ha de ser particional i per tant s’han de formar petits subconjunts que 

compleixen les condicions de magnitud esmentades en el paràgraf anterior. A més, no es 

poden permetre els clústers en què el recorregut òptim per anar des d’un primer node fins a 

l’últim node i a l’inrevés superi els 30 minuts.  

Una de les parts més importants d’un treball d’investigació és definir el mètode amb el que 

es treballa. Tractant de trobar les avantatges i desavantatges que ofereix el mètode, es 

validen quins estan presents en el problema real.  

Per tant, es fa un recull de tots els mètodes que s’han provat per tal de fer el tractament de 

les dades i s’explica el motiu pel que no s’han cregut adients i a continuació justifica 

l’aplicació d’un mètode que, encara que no garanteix l’òptim, és efectiu. 

6.2.1. Set covering (SCP).  

Es defineix el problema de la cobertura donat un univers U (format per tots els CEIP’s, C) i 

una família S de subconjunts a trobar (clústers de CEIP’s). La cobertura o solució per al 

problema és per tant una subfamília  S C C que en unió dona per resultat U. 

Es tracta de planificar la distribució de CEIP`s en l’univers U, de tal manera que, des d’un 

CEIP, no existeixi una distància al CEIP més pròxim superior a 7 minuts de recorregut en 

autocar. Es parteix del coneixement del mètode on s’assimila tot CEIP, com a dipòsit, a una 

instal·lació i per tant es cerca la cobertura per a la resta de CEIP’s de l’entorn de manera 

que quedi definit un subconjunt. Això s’ha de realitzar considerant cada CEIP com a dipòsit 

i per tant es creen tantes interseccions entre subconjunts. La solució consisteix en el mínim 

de subconjunts que abracen l’univers U, sotmès a la limitació de temps. 

El problema d’aquest mètode, que permet fer una clusterització, és que no garanteix una 

magnitud desitjada en quant a nombre de CEIP’s per subconjunt. A més, el recorregut 

entre els CEIP’s que no són dipòsit podent superar la restricció màxima de temps. 

D’altra banda, es pot definir tot CEIP com a dipòsit, però de fet no hi ha un nombre mínim 

de CEIP’s dipòsit ni cap variable qualitativa a priori per optimitzar la selecció. 
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6.2.2. Anàlisi multivariant. 

Es pot triar un nombre desitjat de divisions del conjunt de nodes. Es representa en un arbre 

de classificació el nombre de clústers en què es vol dissociar el conjunt de CEIP’s. La taula 

següent és un exemple. 
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Aquest mètode jeràrquic permet obtenir clústers, però la magnitud en quant a nombre mai 

serà la mateixa ja que n’hi ha nodes molt relacionats entre ells en distància/temps i d’altres 

més aïllats. 

 

6.2.3. Heurística 1. 

Per aplicar aquest mètode es procedeix a la modelització d’un programa lineal que inclou 

tots els CEIP’s de la matriu del subgraf G’ considerats com a dipòsit i per funció objectiu 

minimitzar el temps entre dipòsits. Les variables, sent binàries, equivalen a tots els 

recorreguts possibles ≤ 7 min. 

El primer pas consisteix en forçar el programa a través d’una restricció per tal de trobar el 

mínim de recorreguts, anada i tornada, entre parell de CEIP’s, de manera que no quedi cap 

Fig.  6.2. Arbre de classificació del graf reduït.  
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node aïllat. La solució és òptima, de fet s’arriba a una de les solucions que formen part d’un 

òptim múltiple. Veure annex A.6. 

S’observa aquest resultat mitjançant el graf de la figura A.6 de l’annex, on els arcs d’un 

clúster enllacen fins a 3 CEIP’s. 

A continuació s’incrementa en 2 arcs reiteradament (anada i tornada) el valor de la 

restricció del nombre mínim de recorreguts i s’observa que es van formant circuits de 

longitud major. 

El pas intremig en cada increment consisteix en eliminar del model aquells arcs que 

contenen un nombre ja adequat de CEIP’s que permeti crear un itinerari, pensat per als 

primers circuits en 15 minuts i un nombre mínim de 4 CEIP’s, per tal d’ampliar 

posteriorment els marges fins a 5 CEIP’s o bé 30 minuts conforme es redueixi la matriu. 

També s’ha d’avaluar front cada increment la necessitat d’incloure restriccions que 

impossibilitin la creació dels cicles que es van formant. El motiu és que almenys dos nodes 

han de ser dipòsit (extrems de la cadena). 

El mètode és eficient, però provoca la creació de clústers que deixen aïllats parells de 

CEIP’s que per localització no tenen probabilitat d’associar-se a altres cadenes i, d’altra 

banda, també es creen circuits aïllats de 3 CEIP’s que no reuneixen el requisit de nombre 

mínim de CEIP’s per formar un clúster. 

El motiu torna a ser que existeixen CEIP’s que estan molt lligats en quant a temps mínim de 

recorregut entre ells i d’altres que estan menys. 

No obstant, el programa matemàtic de partida s’emprarà en la resolució per trobar una 

solució factible. 

 

6.2.4. Heurística 2. 

El mètode finalment emprat parteix del resultat del primer pas del mètode anterior i 

consisteix en cercar clústers gràficament, partint dels extrems en quant a localització. Un 

cop s’ha triat una associació amb altres extrems es pot avaluar el resultat de l’itinerari, 

segons el programa matemàtic de l’apartat 7.1, i es compara amb altres possibilitats 

d’associació entre parelles d’arcs que no aïllarien cap altre parell de CEIP’s. 

Donada la conveniència de creació del clúster no s’elimina gràficament els arcs que formen 

part del mateix, sinó que es considera com a clúster provisional i es continua amb el procés 

per tal d’avaluar la conveniència de formar clústers alternatius. 
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Cal afegir que el mètode trenca per 4 vegades els circuits entre parells de CEIP’s definits 

en el primer pas i ho fa per tal d’equilibrar els clústers.  

 

6.3. Resolució de la Clusterització. 

6.3.1. Descripció. 

Es desenvolupa una solució factible de clusterització, segons el procediment heurístic 2 

descrit a l’apartat anterior. Consisteix, primerament en trobar l’òptim d’un programa 

matemàtic, on el valor resultant de minimitzar no és definitiu per que caldrà afegir 

restriccions d’associació per tal de garantir el nombre mínim de nodes per clúster. Es vol 

aconseguir que es formin els mínims subconjunts de nodes sense que cap node quedi aïllat 

i que aquesta interrelació entre nodes sigui respectada el màxim possible en la formació 

dels clústers com a resultat de posteriors associacions entre aquests. 

Abans d’aplicar el programa matemàtic cal fer una ordenació de la matriu que exclogui els 

nodes dels altres subgrafs; per tant, es canvia la numeració del CEIP’s per tal de poder 

ordenar-los en el model partint de 0. El canvi de numeració es reflecteix en l’annex A.5. 

 

6.3.2. Programa matemàtic. 

Es defineix un programa matemàtic per trobar el mínim d’arcs entre nodes sense que cap 

node del subgraf G quedi aïllat (parell òptim).  

L’objectiu serà un cop minimitzada la funció objectiu (Eq. 6.4.), respectar el màxim possible 

aquestes interrelacions per tal de formar clústers de 4 fins a 5 nodes gràficament, alhora 

que s’avalua la seva viabilitat i repercussió sobre la creació d’altres clústers.  

També s’ha de tenir en compte que s’han exclòs els recorreguts (arcs) que no compleixen 

la restricció de temps màxim de recorregut (≤ 7 min). 

 

Dades de partida: 

 

Es disposa d’una matriu que representa el temps de transport entre tots els CEIP (nodes) 

amb la condició de que aquest temps sigui ≤ 7min. 
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Paràmetres: 

 

La magnitud que defineix i condiciona el nostre problema de clusterització és la variable 

contínua temps, que es mesura en minuts i són valors enters. 

 

tij = temps (en minuts) de recorregut entre el CEIP i, i el CEIP j. 

tij pot ser diferent de tji, donats els sentits de circulació dels carrers per on ha de 

passar el transport escolar. 

 

Variables: 

 

Les variables del model són binàries. Les variables binàries expressen l’idoneïtat de 

comptar o no comptar amb cada possible recorregut entre parell de nodes. Si la variable val 

1 significa que la relació entre aquell parell de nodes s’escull. 

Per tant, existeixen variables xij que poden valer {0,1} i el temps només apareix com a 

coeficient que multiplica les variables de la funció objectiu. Aquestes magnituds es 

representen en el programa matemàtic per a i = 0,...,n i j =0,...n.  

Cal afegir que els recorreguts que no compleixen la restricció de temps màxim de 

recorregut entre nodes estan exclosos en la funció objectiu. 

Ǝxi,j = {0,1}    t.q.   tij ≤ 7                                              (Eq.  6.1.) 

 

xi,j = Variable binària que indica si el recorregut entre el CEIP (node i) i el CEIP 

(node j) s’escull (xi,j=1) o no s’escull (Xi,j=0). 

Si i = j o  tij ≥ 7 →  Ǝ xi,j 

Si i ≠ j i  tij ≤ 7 → xi,j = {0,1}                                                      (Eq.  6.2.) 

 

 

Funció objectiu: 

Minimitzar la suma de temps de transports entre nodes sense que cap node quedi aïllat, 

cosa que es considerarà a les restriccions. 

jiji

n

j

n

i

xtzMin ,,

00

][  


                                                      (Eq.  6.3.) 
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Restriccions: 

 

Els arcs que emergeixen d’un node a tots els altres ha de ser menor o igual que 2: 

),...,0(21
/0

nixg ji

n

jij

 


                (Eq.  6.4.) 

 

Els arcs que emergeixen d’un node a tots els altres ha de ser major o igual que 1. 

Per tant, cap node quedarà aïllat: 

),...,0(12
/0

nixg ji

n

jij

 
                                                          

(Eq.  6.5.) 

 

La variable anada ha de valer igual que la tornada. Si s'escull un arc que emergeix 

d’un node i per incidir en un node j, cal escollir també l'arc en sentit invers, és a dir, 

emergint de j i incidint a i. 

 

ijji xxg 3
       

(Eq.  6.6.) 

 

  

La solució obtinguda és òptima, encara que podria haver-hi altres solucions òptimes. Si es 

volen trobar aquestes altres possibles solucions només s’ha de possibilitar continuar triant 

solucions mentre que el resultat de la funció a optimitzar sigui igual. El procediment es 

descriu a l’apartat A.6 de l’annex, on s’observa que afegint la restricció corresponent a l’eq. 

A.1. existeix almenys un altre òptim possible. 
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El resultat de jiji
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n
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][  


 = 366’, es representa gràficament: 

 

Fig.  6.3. Associació òptima de parells de nodes. 
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6.3.3. Solució factible. Resultat. 

A la figura 6.3. es pot observar que tot subconjunt (cadenes entre nodes) que gràficament 

està en els extrems condiciona el subconjunt més pròxim del seu entorn, ja que s’ha 

d’associar amb ell. 

Per aquest motiu, també es pot observar que hi ha cadenes que agrupen més de 2 nodes. 

Per tant, es proposa una heurística que, encara que la solució no sigui òptima, tindrà les 

següents regles: 

 Es vol resoldre de manera gràfica. 

 S’ha d’iniciar l’associació des dels extrems en direcció al centre. 

 No poden haver associacions de més de 4 i de menys de 5 nodes. Per tant es 

podran trencar les cadenes existents per tal de no excloure els conjunts formats per 

menys de 4 CEIP’s o evitar conjunts de més de 5. 

 S’avaluarà la solució per tal d’obtenir millores; associacions de nodes per millorar 

els temps. Per tant, si s’estima intuïtivament més d’una associació possible d’un 

subconjunt amb un altre del seu entorn sense que aquesta perjudiqui les 

successives associacions aquestes poden ser avaluades, mitjançant LP_Solve 

IDE[4] i només incloent els nodes en qüestió, per tal d’escollir la millor. 

 

Aquestes regles, permeten una solució factible. 

El resultat de la clusterització, tenint en compte la correspondència de CEIP’s i la inclusió 

dels subgraf G’ (clúster B) i G’’ (clúster A) en el resultat, és el següent: 

 

CLÚSTER A 

156 Mestre Morera 

157 Ferrer i Guàrdia 

158 Elisenda de Montcada 

159 Ciutat Comtal 

 
156 157 158 159 

156 - 1 6 7 

157 1 - 7 8 

158 12 11 - 4 

159 9 9 6 - 
 

 

 

 

CLÚSTER B 

44 Orlandai 

46 Dolors Monserdà –Santapau 

47 Tàber 

48 Costa i Llobera 

  44 46 47 48 

44 - 3 2 2 

46 4 - 1 2 

47 5 3 - 1 

48 6 5 2 - 
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CLÚSTER C 

27 Milà i Fontanals 

34 Els Llorers 

35 Castella 

39 Auró 

43 Mallorca 

  27 34 35 39 43 

27 - 7 2 7   

34 7 - 6 3 5 

35 3 6 - 6   

39   2 7 - 3 

43   4   3 - 
 

 

CLÚSTER Ç 

135 Àgora 

139 Víctor Català 

140 Marinada 

142 Aigua Marina 

  135 139 140 142 

135 - 3 2 4 

139 5 - 5 4 

140 3 3 - 4 

142 3 2 3 - 
 

 

CLÚSTER D 

102 La Farigola de Vallcarca 

103 Montseny 

104 Pare Poveda 

105 Josep Maria de Sagarra 

 

  102 103 104 105 

102 - 2 2 4 

103 1 - 3 4 

104 2 3 - 3 

105 3 4 1 - 

 

CLÚSTER E 

86 La Caixa 

89 La Palmera 

109 Ramón M. P. 

10 La Pau 

111 Els Horts 

 

  86 89 109 110 111 

86 - 1 3 3 2 

89 2 - 3 4 2 

109 5 3 - 5 2 

110 4 2 3 - 2 

111 4 2 2 3 - 

 

CLÚSTER F 

106 Coves d’en Cimany 

116 El Carmel 

121 Miquel Batllori 

122 Taxonera 

 

  106 116 121 122 

106 - 2 6 3 

116 2 - 4 2 

121 6 4 - 4 

122 5 2 3 - 

 

 

 

CLÚSTER G 

136 Bernat de Boïl 

137 Sant Pere Nolasc 

143 Ignasi Iglésias 

149 Eulàlia Bota 

150 Baro de Viver 

  136 137 143 149 150 

136 - 6 4 4 4 

137 5 - 1 2 5 

143 4 2 - 1 4 

149 4 3 2 - 3 

150 3 5 3 2 - 
 

 

CLÚSTER H 

84 Bac de Roda 

85 Els Porxos 

90 L’Estel 

108 El Sagrer 

  84 85 90 108 

84 - 2 6 3 

85 2 - 4 2 

90 6 4 - 4 

108 5 2 3 - 
 

 

CLÚSTER I 

38 Parc de la Ciutadella 

41 Mediterrània 

42 Alexandre Gali 

51 Antoni Brusi 

52 Bogatell 

  38 41 42 51 52 

38 - 6 5 4 6 

41 6 - 1 6 5 

42 6 1 - 5 5 

51 2 4 3 - 3 

52 3 5 4 3 - 
 

 

CLÚSTER J 

57 La Llacuna 

60 Lope de Vega 

58 La Mar Bella 

54 Vila Olímpica 

  54 57 58 60 

54 - 4 3 6 

57 5 - 4 2 

58 2 2 - 5 

60 4 2 5 - 
 

 

CLÚSTER K 

59 L’Arenal de Llevant 

83 Joaquim Ruyra 

88 Concepción Arenal 

99 Eduard Marquina 

98 General Prim 

  59 83 88 99 98 

59 - 4 8 6 7 

83 3 - 5 4 6 

88 6 7 - 1 2 

99 5 3 1 - 1 

98 6 3 2 1 - 
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CLÚSTER L 

112 Joan XXIII 

123 Turó Blau 

125 Pegaso 

126 Mestre Enric G.C. 

  112 123 125 126 

112 - 5 6 7 

123 1 - 4 5 

125 2 1 - 2 

126 4 2 3 - 
 

 

CLÚSTER M 

64 Provençals 

65 Pere IV 

71 Virrei Amat 

82 Catalònia 

87 Brasil 

  64 65 71 82 87 

64 - 1 1 3 7 

65 1 - 1 1 3 

71 1 1 - 1 3 

82 1 2 1 - 2 

87 4 4 3 2 - 
 

 

CLÚSTER N 

18 Barrufet Sants 

25 N-II de Prèctiques 

29 Barcelona 

28 Lavínia 

  18 25 28 29 

18 - 4 4 4 

25 4 - 6 5 

28 3 3 - 3 

29 2 2 1 - 
 

 

CLÚSTER Ñ 

113 Doctor Ferran i Clua  

114 Parc del Guinardó 

115 Font d’en Fargas 

117 Pit Roig 

  113 114 115 117 

113 - 5 5 7 

114 5 - 1 4 

115 6 4 - 3 

117 5 1 1 - 
 

 

CLÚSTER O 

61 Josep Maria Jujol 

75 Reina Violant 

76 Poeta Foix 

77 Rius i Taulet 

100 Turó del Cargol 

  61 75 76 77 100 

61 - 3 3 3   

75 6 - 6 6   

76 7 5 - 3 7 

77 7 2 2 - 4 

100   4 5 2 - 
 

 

 

 

 

CLÚSTER P 

131 Mare Nostrum 

132 Pau Casal 

133 Baloo 

134 Els Pins 

  131 132 133 134 

131 - 4 5 4 

132 3 - 2 3 

133 6 4 - 6 

134 5 2 1 - 
 

 

CLÚSTER Q 

7 Tres Pins 

8 Escola de Bosc de Montjuic 

11 Carles I 

16 Mossen Jacint Verdaguer 

  7 8 11 16 

7 - 1 4 3 

8 1 - 3 3 

11 4 2 - 3 

16 4 3 3 - 
 

 

CLÚSTER R 

73 Dovella 

81 Octavio Paz 

72 Sant Joan de Ribera 

63 La Farigola del Clot 

66 Escola Casas 

  63 66 72 73 81 

63 - 3 1 4 3 

66 2 - 2 6 4 

72 2 1 - 5 3 

73 6 6 5 - 4 

81 3 3 3 2 - 
 

 

CLÚSTER S 

0 Ramón Casas 

1 Seat 

5 Pau Vila 

9 La Muntanyeta 

  0 1 5 9 

0 - 3 4 7 

1 3 - 4 7 

5 4 2 - 3 

9 7 5 2 - 
 

 

CLÚSTER T 

92 Tresfonts 

93 Estel-Guinardó 

94 Torrent d’en Melis 

95 Mare de Déu de 

Montserrat 

96 Escola del Mar 

  92 93 94 95 96 

92 - 1 1 1 2 

93 1 - 1 1 2 

94 1 1 - 1 2 

95 1 1 1 - 2 

96 3 2 2 2 - 
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CLÚSTER U 

152 Sant Jordi 

153 Sant Josep Oriol 

154 Ramón Bereng. III 

155 Ramón y Cajal 

  152 153 154 155 

152 - 1 5 5 

153 1 - 5 4 

154 3 4 - 2 

155 4 4 1 - 
 

 

CLÚSTER V 

130 Baixeras 

36 Cervantes 

37 Pere Vila 

53 Les Glòries Cat. 

  30 36 37 53 

30 - 1 5 8 

36 2 - 5 8 

37 4 5 - 4 

53 6 7 3 - 
 

 

CLÚSTER W 

17 Francesc Macià 

19 Miquel Bleach 

24 Joan Miró 

26 Diputació 

  17 19 24 26 

17 - 3 4 6 

19 4 - 5 7 

24 2 4 - 5 

26 4 5 1 - 
 

 

CLÚSTER X 

141 Tomàs Moro 

146 Sant Antoni Maria C. 

147 Gaudí 

151 Antaviana 

  141 146 147 151 

141 - 3 3 6 

146 3 - 1 5 

147 2 1 - 5 

151 4 2 2 - 
 

 

CLÚSTER Y 

31 Les Corts 

32 Ausiàs March 

33 Duran i Bas 

40 Itaca 

  31 32 33 34 

31 - 2 1 4 

32 1 - 1 2 

33 3 2 - 3 

40 3 2 1 - 
 

 

CLÚSTER Z 

10 Cavall Bernat 

12 Lluís Vives 

13 Perú 

14 Gayarre 

  10 12 13 14 

10 - 2 2 3 

12 6 - 4 5 

13 7 5 - 2 

14 8 6 3 - 
 

 

CLÚSTER AA 

138 Mare Nostrum  

144 Prosperitat 

145 Tibidabo 

148 Mercè Rodoreda 

  138 144 145 148 

138 - 4 1 4 

144 2 - 2 1 

145 2 1 - 2 

148 3 1 3 - 
 

 

CLÚSTER AB 

45 Escola de la Concepció 

55 Carlit 

56 Ramón Llull 

62 Patronat Domènech 

  45 55 56 62 

45 - 5 4 5 

55 2 - 3 6 

56 6 4 - 9 

62 5 7 6 - 
 

 

CLÚSTER AC 

70 La Sedeta 

74 Jovellanos 

78 Pau Casals-Gràcia 

101 Baldiri Reixac 

  70 74 78 101 

70 - 2 3 7 

74 1 - 2 6 

78 3 2 - 4 

101 7 5 5 - 
 

 

CLÚSTER AD 

118 Arc Iris  

119 Àngels Garriga 

120 Heura 

124 Timbaler del Bruc 

  118 119 120 124 

118 - 4 3 4 

119 5 - 2 5 

120 5 3 - 7 

124 5 6 5 - 
 

 

CLÚSTER AE 

127 Heura 

128 Palma de Mallorca 

129 Splai 

130 Calderón de la Barca 

 

  127 128 129 130 

127 - 4 3 1 

128 3 - 2 2 

129 2 2 - 1 

130 2 3 1 - 
 

 

CLÚSTER AF 

20 Ferran Sunyer  

21 Ruben Darío 

22 Collaso i Gil 

23 Drassanes 

 

  20 21 22 23 

20 - 3 5 3 

21 2 - 2 4 

22 2 1 - 4 

23 4 3 4 - 
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CLÚSTER AG 

2 Enric Granados 

3 Bàrkeno 

4 Can Clos 

6 Polvorí 

 

  2 3 4 6 

2 - 2 2 4 

3 1 - 2 4 

4 1 2 - 2 

6 4 4 2 - 
 

 

CLÚSTER AH 

67 Tabor  

68 Sagrada Familia 

69 Fructuós Gelabert 

79 Mas Casanovas 

  67 68 69 79 

67 - 3 4 3 

68 4 - 2 3 

69 4 1 - 4 

79 5 5 5 - 
 

 

CLÚSTER AI 

80 Miralletes 

91 Antoni Balmanyà 

97 Emili Juncadella 

107 Pompeu Fabra 

  80 91 97 107 

80 - 1 2 3 

91 4 - 2 3 

97 2 2 - 1 

107 3 3 1 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taules.  6.1.  Clústers resultants. 
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7. Disseny de rutes sense instal·lacions 

En una primera fase es dissenyen les rutes sense instal·lacions. Incloure instal·lacions serà 

opcional, ja que la conveniència d’incloure activitats extraescolars que requereixen de les 

instal·lacions d’altres entitats l’escolliran, en representació, els membres de l’AMPA de cada 

CEIP coordinats en cada clúster. 

El graf pot ser d’orde 4 fins a 5 (segons el clúster) i els arcs entre nodes defineixen les 

rutes. 

Graf associat: G(X,U) graf orientat i connex, de manera que existeix un camí entre tota 

parella de nodes. 

X = (0,n’) = nodes = CEIP’s del clúster. 

U = arcs del clúster que compleixen la restricció de temps màxim de recorregut. 

 

7.1. Programa matemàtic. 

Paràmetres: 

 

tij = temps (en minuts) de recorregut entre el CEIP i, i el CEIP j. 

tij pot ser diferent de tji, donats els sentits de circulació dels carrers per on ha de 

passar el transport escolar. 

Variables: 

 

Es parteix dels clústers de l’apartat 6.3.3. on les variables són binàries i n’hi ha tantes com 

recorreguts factibles entre nodes dins un mateix clúster. Per tant, existeixen variables x’ij 

que poden valer {0,1} i el temps només queda reflectit com a coeficient que multiplica les 

variables de la funció objectiu. Aquestes magnituds es representen en el programa 

matemàtic per a i = 0,...,n’ i j =0,...n’. 

 

x’i,j = Variable binària que indica si el recorregut entre el CEIP (node i) i el CEIP 

(node j) s’escull (x’i,j=1) o no s’escull (x’i,j=0). 

Si i = j o  tij ≥ 7 →  Ǝ x’i,j 

Si i ≠ j i  tij ≤ 7 → x’i,j = {0,1}                                                     (Eq.  7.1.) 
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Funció a optimitzar: 

Minimitzar la suma de transports entre nodes (sense que cap node quedi aïllat). 

La funció objectiu s’ha d’avaluar en cada cas per veure si crea cicles superiors a 2. 

Normalment no es produeixen, però en el cas de que es produeixin només cal afegir la 

restricció adequada per tal d’eliminar les rutes que creen cicles superior a 2. D’aquesta 

manera tindrem un graf amb dos nodes de semigrau interior i exterior 1 mentre la resta són 

de dos complint la condició de que no es trenqui la cadena i tinguem un graf no connex. 

 

Restriccions: 

 

L’anada d’un node a tots els altres ha de ser menor o igual que 2: 
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'

/0
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n

jij

 
      

 (Eq.  7.3.) 

 

 

L’anada d’un node a tots els altres ha de ser major o igual que 1. Per tant, cap node 

quedarà aïllat: 
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 (Eq.  7.4.) 

 

 

La variable anada ha de valer igual que la tornada. Si s'escull un arc que emergeix 

d’un node i per incidir en un node j, cal escollir també l'arc en sentit invers, és a dir, 

emergint de j i incidint a i. 

 ijji xxg ''3 
        

(Eq.  7.4.)
 

    
 

Per a crear un camí entre n'+1 nodes passant per tots ells, fan falta n' arcs i aquests 

han d'estar definits en ambdós sentits. Per tant, el nombre d’arcs de la  ruta ha de 

ser: 
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(Eq.  7.5.) 
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                                                                                         (Eq.  7.2.) 
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7.2. Assignació de rutes òptimes. 

La resolució del programa matemàtic (veure annex B.1) indica les següents rutes fent 

referència als nodes: 

 RUTA A: 157-156-159-158: 28’ 

 RUTA B: 48-47-46-44: 14’ 

 RUTA C: 43-39-34-35-27: 28’ 

 RUTA Ç: 140-135-142-139: 18’ 

 RUTA D: 105-104-102-103: 11’ 

 RUTA E: 109-111-110-89-86: 18’ 

 RUTA F: 106-116-122-121: 15’ 

 RUTA G: 137-143-149-150-136: 18’ 

 RUTA H: 90-108-85-84: 15’ 

 RUTA I: 38-51-52-42-41: 23’ 

 RUTA J: 60-57-58-54: 15’ 

 RUTA K: 99-88-98-83-59: 22’ 

 RUTA L: 126-125-123-112: 16’ 

 RUTA M: 65-64-71-82-87: 10’ 

 RUTA N: 28-29-18-25: 18’ 

 RUTA Ñ: 117-115-114-113: 19’ 

 RUTA O: 100-77-76-61-75: 30’ 

 RUTA P: 133-134-132-131: 19’ 

 RUTA Q: 7-8-11-16: 13’ 

 RUTA R: 73-81-63-72-66: 17’ 

 RUTA S: 0-1-5-9: 17’ 

 RUTA T: 96-93-95-92-94: 10’ 

 RUTA U: 153-152-154-155: 13’ 

 RUTA V: 36-30-37-53: 19’ 

 RUTA W: 19-17-24-26: 19’ 

 RUTA X: 141-147-146-151: 14’ 

 RUTA Y: 31-32-33-40: 10’ 

 RUTA Z: 10-12-13-14: 22’ 

 RUTA AA: 138-145-144-148: 8’ 

 RUTA AB: 62-45-55-56: 24’ 

 RUTA AC: 101-78-74-70: 16’ 

 RUTA AD: 119-120-118-124: 22’ 

 RUTA AE: 127-130-129-128: 9’ 

 RUTA AF: 22-21-20-23: 15’ 

 RUTA AG: 3-2-4-6: 10’ 

 RUTA AH: 69-68-67-79: 18’ 

 RUTA AI: 80-91-97-107: 11’ 
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8. Disseny de rutes amb instal·lacions 

Per tal d’incloure les instal·lacions externes en les rutes, aquestes s’han d’afegir com un 

node més de la ruta 

Per tant l’orde del graf s’incrementarà en funció de les instal·lacions incloses. 

 

8.1. Necessitat d’instal·lacions. 

Moltes activitats adients per a aquestes edats es poden realitzar sense necessitat 

d’instal·lacions, com poden ser circ o teatre. Altrament, existeix desig per part dels alumnes 

de fer activitats que sense una instal·lació adequada esdevenen impossibles o 

inapropiades, com per exemple l’hoquei. 

Cal afegir que gràcies al desplegament normatiu del PIEC [2] (anterior al CTE), disposem a 

Catalunya d’un equipament públic esportiu suficient i adequat en base a uns requeriments 

tècnics en funció de les tres categories d’equipament esportiu que aquest Pla Director 

considera. 

Com a primer pas de marketing es fa una investigació d’aquelles instal·lacions esportives 

que podrien interessar als alumnes vers les activitats a desenvolupar, les quals es detallen 

a l’apartat C.1 de l’annex. 

D’aquestes activitats esportives es trien aquelles que per mancança d’instal·lacions 

adequades no es podrien fer als patis dels CEIP’s (no tots tenen pati) i les que requereixen 

instal·lacions interiors equipades: 

 

 Beisbol. 

 Frontennis. 

 Hoquei (herba i patins). 

 Judo. 

 Tennis. 

 Natació recreativa (piscines cobertes o transformables). 
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8.2. Programa matemàtic. 

Paràmetres: 

 

tij = temps (en minuts) de recorregut entre el CEIP i, i el CEIP j. 

tij pot ser diferent de tji, donats els sentits de circulació dels carrers per on ha de 

passar el transport escolar. 

Variables: 

 

Les variables són les mateixes del punt 7.1 tot afegint els recorreguts de les instal·lacions 

que es volen avaluar també com a variables que poden valer 0 ó 1. Aquestes variables 

s’identificaran amb el nom de la entitat esportiva per tal de diferenciar-les dels CEIP’s, els 

quals estan numerats.  

Per tant, existeixen variables x’’ij que poden valer {0,1} i el temps només queda reflectit com 

a coeficient que multiplica les variables de la funció objectiu. Aquestes magnituds es 

representen en el programa matemàtic per a i = 0,...,n’’ i j =0,...n’’. 

 

x’i,j = Variable binària que indica si el recorregut entre el CEIP (node i) i el CEIP 

(node j) s’escull (x’’i,j=1) o no s’escull (x’’i,j=0). 

Si i = j o  tij ≥ 7 →  Ǝ x’’i,j 

Si i ≠ j i  tij ≤ 7 → x’’i,j = {0,1}                                                    (Eq.  8.1.) 

Funció a optimitzar: 

Minimitzar la suma de transports entre nodes (sense que cap node quedi aïllat). 

La funció objectiu s’ha d’avaluar en cada cas per veure si crea cicles superiors a 2. 

Normalment no es produeixen, però en el cas de que es produeixin només cal afegir la 

restricció adequada per tal d’eliminar les rutes que creen cicles superior a 2. D’aquesta 

manera tindrem un graf amb dos nodes de semigrau interior i exterior 1 mentre la resta són 

de dos complint la condició de que no es trenqui la cadena i tinguem un graf no connex. 

 

Restriccions: 

 

L’anada d’un node a tots els altres ha de ser menor o igual que 2: 
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                                                                      (Eq.  8.2.) 
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 (Eq.  8.3.) 

 

 

L’anada d’un node a tots els altres ha de ser major o igual que 1. Per tant, cap node 

quedarà aïllat: 
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 (Eq.  8.4.) 

 

 

La variable anada ha de valer igual que la tornada. Si s'escull un arc que emergeix 

d’un node i per incidir en un node j, cal escollir també l'arc en sentit invers, és a dir, 

emergint de j i incidint a i. 

 ijji xxg ''''3 
        

(Eq.  8.4.)
 

    
 

Per a crear un camí entre n'+1 nodes passant per tots ells, fan falta n' arcs i aquests 

han d'estar definits en ambdós sentits. Per tant, el nombre d’arcs de la  ruta ha de 

ser: 
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(Eq.  8.5.) 

8.3. Assignació de rutes òptimes. 

La resolució del programa matemàtic (veure apartat C.4 de l’annex) indica les següents 

rutes fent referència als nodes (CEIP’s + instal·lacions): 

RUTA Instal·lacions t+instal. 

A: 157-156-159-158 - 28 

B: 48-47-46-44 Can Caralleu - Pavelló Poliesportiu 

30 Escola Reial Monestir de Santa Isabel 

Escola Betània 

C: 43-39-34-35-27 Escola IPSE 

33 

Escola Sant Miquel 

Centre Esportiu Municipal Piscina Sant Jordi 

Escola Institució Pedagògica Sant Isidor 

Escola els Llorers 

Ç: 140-135-142-139 Centre Esportiu Municipal Can Dragó  26 

D: 105-104-102-103 Judo -  Escola Mare de Déu del Coll 

20 Natació - Llac de la Creueta del Coll 

Frontennis i tennis - Escola Montseny 

E: 109-111-110-89-86 Centre Esportiu Municipal de la Verneda 19 
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F: 106-116-122-121 Club Nick Esports 

26 
Piscina Municipal Descoberta de La Clota 

Llac de la Creueta del Coll 

Escola Mare de Déu del Coll 

G: 137-143-149-150-136 Parc de la Trinitat 
31 

Centre Esportiu Municipal Can Dragó 

H: 90-108-85-84 Frontó Municipal Bac de Roda (inclòs en la ruta) 
19 

Escola Centre d'Estudis Monlau 

I: 38-51-52-42-41 Beisbol Escola Mediterrània (inclòs en la ruta) 

33 Escola Pere Vila 

Centre Esportiu Municipal Estació del Nord 

J: 60-57-58-54 Centre Esportiu Municipal Can Felipa 
21 

Poliesportiu Alfa 5 

K: 99-88-98-83-59 Complex Esportiu Municipal Joan Pujades 24 

L: 126-125-123-112 Instal·lacions Esportives Sant Andreu AISS 

23 Escola Jesús, Maria i Josep 

Pista Poliesportiva Municipal Parc de la Pegaso 

M: 65-64-71-82-87 Complex Esportiu Municipal Olímpia 
16 

Frontó Municipal Bac de Roda 

N: 28-29-18-25 Gimnàs Metropolitan *Galileu 

26 
Esportiu Badrena 

Escola N-II de Pràctiques 

Centre Esportiu Municipal l'Espanya Industrial 

Ñ: 117-115-114-113 Escola Princesa Margarita  
24 

Club Nick Esports  

O: 100-77-76-61-75 - 30 

P: 133-134-132-131 Club Tennis Barcino 

19 
Pavelló Poliesportiu Mundet 

Centre Esportiu Municipal Olimpics Vall Hebron 

Club Esportiu Hispano-Francés 

Q: 7-8-11-16 Gym Fira 

13 Escola Carles I 

Piscina Municipal de Montjuïc 

R: 73-81-63-72-66 Centre Esportiu Municipal Sagrada Família  
27 

Frontó Municipal Bac de Roda 

S: 0-1-5-9 Beisbol Carlos Pérez de Rozas 

34 Frontennis - Tennis Municipal de Montjuïc  

Hoquei - Escola Pare Manyanet  

T: 96-93-95-92-94 Institut Joan Brossa  18 

U: 153-152-154-155 Parc de la Trinitat  20 

V: 36-30-37-53 Escola Pere Vila 

31 Centre Esportiu Municipal Estació del Nord 

Jardins de la Torre de Les Aigües  

W: 19-17-24-26 Escola Pare Manyanet 
24 

Gimnàs Sant Jordi  

X: 141-147-146-151 Pistes Poliesportives Antoni Gelabert 15 

Y: 31-32-33-40 Esportiu Badrena 16 

Z: 10-12-13-14 Gimnàs Sant Jordi  
34 

Escola Pare Manyanet  

AA: 138-145-144-148 Centre Esportiu Municipal Can Dragó 12 

AB: 62-45-55-56 Gimnàs Diagonal 

33 Escola Maristes La Immaculada 

Institut Fort Pius 

AC: 101-78-74-70 Parc de les Aigües del Guinardó 
24 

Escola Cor de Maria 
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Esportiu Claret 

Escola Claret 

AD: 119-120-118-124 Frontennis - Escola Princesa Margarita 

29 
Natació - Club Nick Esports 

Judo - Club Bushido 

Tennis – Gimrock 

AE: 127-130-129-128 Parròquia de la Mare de Déu de Fàtima  
17 

Club Bushido 

AF: 22-21-20-23 Centre Esportiu Municipal Frontó Colom  

19 Beisbol Associació Esportiva Ciutat Vella 

Sant Pau Sport Club (inclòs a la ruta) 

AG: 3-2-4-6 Club Natació Montjuïc  

24 
Camp Municipal de Beisbol Carlos Pérez de Rozas 

Poliesportiu Municipal La Bascula 

Tennis Municipal de Montjuïc 

AH: 69-68-67-79 Centre Esportiu Municipal Claror  

24 
Centre Esportiu Municipal Sagrada Família  

Club Gimnàs Dinamis 

Escola Claret 

AI: 80-91-97-107 Gimrock 16 

TOTAL   878 

 

 

Taula.  8.1. Rutes òptimes amb instal·lacions. 
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9. Càlcul de la capacitat de transport 

9.1. Consideracions. 

Per realitzar el càlcul de la capacitat de transport primerament s’ha de conèixer el nombre 

d’autocars que es poden fer servir. 

Independentment de si s’inclouen les instal·lacions o no, hi haurà 1 dipòsit si la ruta només 

necessita un autocar, el qual es podrà situar a qualsevol dels 2 extrems de la cadena. En 

canvi, si la ruta requereix 2 autocars hi haurà un dipòsit a cada extrem de la cadena. 

El recorregut màxim d’autocar s’ha estimat en 15 minuts; no obstant, es compara els ratis 

temps ruta/temps recorregut per tal d’arrodonir el nombre d’autocars. 

La següent taula mostra el nombre d’autocars necessaris sense incloure les instal·lacions 

externes: 

 

RUTA t (min.) Autocars rati t/t recorregut màxim Nº autocars 

1 A: 157-156-159-158 28 2 1,87 2 

2 B: 48-47-46-44 25 2 1,67 2 

3 C: 43-39-34-35-27 28 2 1,87 2 

4 Ç: 140-135-142-139 18 2 1,20 2 

5 D: 105-104-102-103 11 1 0,73 1 

6 E: 109-111-110-89-86 18 2 1,20 2 

7 F: 106-116-122-121 15 1 1,00 1 

8 G: 137-143-149-150-136 18 2 1,20 2 

9 H: 90-108-85-84 15 1 1,00 1 

10 I: 38-51-52-42-41 23 2 1,53 2 

11 J: 60-57-58-54 15 1 1,00 1 

12 K: 99-88-98-83-59 22 2 1,47 2 

13 L: 126-125-123-112 16 2 1,07 1 

14 M: 65-64-71-82-87 10 1 0,67 1 

15 N: 28-29-18-25 18 2 1,20 2 

16 Ñ: 117-115-114-113 19 2 1,27 2 

17 O: 100-77-76-61-75 30 2 2,00 2 

18 P: 133-134-132-131 19 2 1,27 2 

19 Q: 7-8-11-16 13 1 0,87 1 

20 R: 73-81-63-72-66 17 2 1,13 1 

21 S: 0-1-5-9 17 2 1,13 1 

22 T: 96-93-95-92-94 10 1 0,67 1 

23 U: 153-152-154-155 13 1 0,87 1 

24 V: 36-30-37-53 19 2 1,27 2 

25 W: 19-17-24-26 19 2 1,27 2 
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26 X: 141-147-146-151 14 1 0,93 1 

27 Y: 31-32-33-40 10 1 0,67 1 

28 Z: 10-12-13-14 22 2 1,47 2 

29 AA: 138-145-144-148 8 1 0,53 1 

30 AB: 62-45-55-56 24 2 1,60 2 

31 AC: 101-78-74-70 16 2 1,07 1 

32 AD: 119-120-118-124 22 2 1,47 2 

33 AE: 127-130-129-128 9 1 0,60 1 

34 AF: 22-21-20-23 15 1 1,00 1 

35 AG: 3-2-4-6 10 1 0,67 1 

36 AH: 69-68-67-79 18 2 1,20 2 

37 AI: 80-91-97-107 11 1 0,73 1 

  TOTAL 635 59 42,33 55 

 

 

 

 

Donat el cost d’un autocar, es desitja que el percentatge de desviació alhora d’escollir més 

d’un sigui inferior al 15 %. Per tant, per a ratis superiors a 1,15 s’escolliran 2 autocars.   

Necessitem un total de 55 autocars sense incloure instal·lacions externes. 

La següent taula mostra el nombre d’autocars necessaris incloent les instal·lacions 

externes: 

 

RUTA Instal·lacions millor alterntiva t+instal. rati t/autocars Nº autocars 

1 A: 157-156-159-158 - 28 1,87 2 

2 B: 48-47-46-44 Can Caralleu - Pavelló Poliesportiu 

30 2,00 2 Escola Reial Monestir de Santa Isabel 

Escola Betània 

3 C: 43-39-34-35-27 Escola IPSE 

33 2,20 2 

Escola Sant Miquel 

Centre Esportiu Municipal Piscina Sant Jordi 

Escola Institució Pedagògica Sant Isidor 

Escola els Llorers 

4 Ç: 140-135-142-139 Centre Esportiu Municipal Can Dragó  26 1,73 2 

5 D: 105-104-102-103 Judo -  Escola Mare de Déu del Coll 

20 1,33 2 Natació - Llac de la Creueta del Coll 

Frontennis i tennis - Escola Montseny 

6 E: 109-111-110-89-86 Centre Esportiu Municipal de la Verneda 19 1,27 2 

7 F: 106-116-122-121 Club Nick Esports 

26 1,73 2 
Piscina Municipal Descoberta de La Clota 

Llac de la Creueta del Coll 

Escola Mare de Déu del Coll 

8 G: 137-143-149-150-
136 

Parc de la Trinitat 
31 2,07 2 

Centre Esportiu Municipal Can Dragó 

9 H: 90-108-85-84 Frontó Municipal Bac de Roda (inclòs en la ruta) 
19 1,27 2 

Escola Centre d'Estudis Monlau 

10 I: 38-51-52-42-41 Beisbol Escola Mediterrània (inclòs en la ruta) 

33 2,20 2 Escola Pere Vila 

Centre Esportiu Municipal Estació del Nord 

11 J: 60-57-58-54 Centre Esportiu Municipal Can Felipa 
21 1,40 2 

Poliesportiu Alfa 5 

12 K: 99-88-98-83-59 Complex Esportiu Municipal Joan Pujades 24 1,60 2 

13 L: 126-125-123-112 Instal·lacions Esportives Sant Andreu AISS 23 1,53 2 

Taula.  9.1. Nombre d’autocars sense instal·lacions. 
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Escola Jesús, Maria i Josep 

Pista Poliesportiva Municipal Parc de la Pegaso 

14 M: 65-64-71-82-87 Complex Esportiu Municipal Olímpia 
16 1,07 1 

Frontó Municipal Bac de Roda 

15 N: 28-29-18-25 Gimnàs Metropolitan *Galileu 

26 1,73 2 
Esportiu Badrena 

Escola N-II de Pràctiques 

Centre Esportiu Municipal l'Espanya Industrial 

16 Ñ: 117-115-114-113 Escola Princesa Margarita  
24 1,60 2 

Club Nick Esports  

17 O: 100-77-76-61-75 - 30 2,00 2 

18 P: 133-134-132-131 Club Tennis Barcino 

19 1,27 2 
Pavelló Poliesportiu Mundet 

Centre Esportiu Municipal Olimpics Vall Hebron 

Club Esportiu Hispano-Francés 

19 Q: 7-8-11-16 Gym Fira 

13 0,87 1 Escola Carles I 

Piscina Municipal de Montjuïc 

20 R: 73-81-63-72-66 Centre Esportiu Municipal Sagrada Família  
27 1,80 2 

Frontó Municipal Bac de Roda 

21 S: 0-1-5-9 Frontennis - Tennis Municipal de Montjuïc  

23 1,53 2 Hoquei - Escola Pare Manyanet  

- 

22 T: 96-93-95-92-94 Institut Joan Brossa  18 1,20 2 

23 U: 153-152-154-155 Parc de la Trinitat  20 1,33 2 

24 V: 36-30-37-53 Escola Pere Vila 

31 2,07 2 Centre Esportiu Municipal Estació del Nord 

Jardins de la Torre de Les Aigües  

25 W: 19-17-24-26 Escola Pare Manyanet 
24 1,60 2 

Gimnàs Sant Jordi  

26 X: 141-147-146-151 Pistes Poliesportives Antoni Gelabert 15 1,00 1 

27 Y: 31-32-33-40 Esportiu Badrena 16 1,07 1 

28 Z: 10-12-13-14 Escola Pare Manyanet  
30 2,00 2 

- 

29 AA: 138-145-144-148 Centre Esportiu Municipal Can Dragó 12 0,80 1 

30 AB: 62-45-55-56 Gimnàs Diagonal 

33 2,20 2 Escola Maristes La Immaculada 

Institut Fort Pius 

31 AC: 101-78-74-70 Parc de les Aigües del Guinardó 

24 1,60 2 
Escola Cor de Maria 

Esportiu Claret 

Escola Claret 

32 AD: 119-120-118-124 Frontennis - Escola Princesa Margarita 

29 1,93 2 
Natació - Club Nick Esports 

Judo - Club Bushido 

Tennis – Gimrock 

33 AE: 127-130-129-128 Parròquia de la Mare de Déu de Fàtima  
17 1,13 1 

Club Bushido 

34 AF: 22-21-20-23 Centre Esportiu Municipal Frontó Colom  

19 1,27 2 Beisbol Associació Esportiva Ciutat Vella 

Sant Pau Sport Club (inclòs a la ruta) 

35 AG: 3-2-4-6 Club Natació Montjuïc  

12 0,80 1 
Camp Municipal de Beisbol Carlos Pérez de Rozas 

Poliesportiu Municipal La Bascula 

- 

36 AH: 69-68-67-79 Centre Esportiu Municipal Claror  

24 1,60 2 
Centre Esportiu Municipal Sagrada Família  

Club Gimnàs Dinamis 

Escola Claret 

37 AI: 80-91-97-107 Gimrock 16 1,07 1 

  TOTAL   851 56,73 66 

 

 

 

Taula.  9.2. Nombre d’autocars amb instal·lacions. 
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No caldran més de dos autocars ja que el percentatge de desviació és inferior al 15 % per 

al rati més elevat en aquesta situació (rati = 2,20 → % σ =10%). Per tant, per a ratis 

superiors a 1,15 s’escolliran 2 autocars.   

Ara es necessita un total de 66 autocars incloent instal·lacions externes. 

9.2. Càlcul de la Capacitat de transport necessària. 

9.2.1. Càlcul de la capacitat per a un dipòsit. 

A efectes de la planificació dels viatges per a un nombre determinat de passatgers, per 

aquells clústers en els quals només hi ha un dipòsit caldrà transportar més escolars que si 

hi ha dos dipòsits; el mitjà de transport emprat possiblement haurà de tenir, doncs, més 

capacitat de places. De totes formes, la matriu de demanda determina el flux en cada arc, 

considerant les càrregues i descàrregues d’escolars en cada node. La capacitat de 

transport requerida (nombre mínim necessari de places del mitjà de transport) es 

correspondrà amb aquell arc del graf que tingui el flux màxim.  

Conseqüentment, es pot dir que el sistema més eficient és aquell que té els valors del flux  

de la matriu de demanda iguals. Perquè d’aquesta forma es poden moure més escolars 

fixada una determinada capacitat de transport. La demostració d’aquesta afirmació és 

trivial.  

El flux que surt d’un node, en funció de la direcció del recorregut en el graf, es pot calcular 

de la següent manera:  

X i,j = nombre d’alumnes del node i que s’han de transportar al node j 

1. (anada). 
"

,

1 1

k n

k i j

i j k

f x
  

      k=1,...,n’’-1 

2. (tornada). 
"

1 ,

1 1

k n

k i j

j i j

f x

  

     k=1,...,n’’-1     (Eq.  9.1.) 

 

Aleshores, el flux màxim en un sentit o altre del recorregut en el graf es pot calcular com:  

C = Max {C’ ; C’’} 

Essent 
"

,
1,..., '' 1 1

'
k n

i j
k n i j k

C Max x
   

 
  

 
   (anada) ;  

"

,
1,..., ''

1 1

''
k n

i j
k n

j i j

C Max x


  

 
  

 
  (tornada).    (Eq.  9.2.) 

 

i     j 1 2 … n” 

1 0 x1,2  x1,n’’ 

2 x2,1 0  x2,n’’ 

..   0  

n” xn’’,1 xn’’,2  0 
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Exemple 

La ruta D sense instal·lacions és un exemple del càlcul de la capacitat del transport 

necessari per a realitzar el servei en un clúster. En aquest cas, es simula el transport 

d’escolars de 4 CEIP’s, que té un temps total d’operació d’11 minuts i transporta un total de 

58 escolars.   

103 102 104 105

103 - 2 - -

102 1 - 2 -

104 - 2 - 3

105 - - 1 -

104

105

102

103

3
1

2

2
2

1

Total = 11 min

 

Amb un mini bus de 20 places es poden moure 58 passatgers. A la taula 9.3 s’observa 

també la folgança a cada arc del graf (nombre de seients buits a l’autocar). Aquesta darrera 

dada serveix per a una posterior anàlisi de sensibilitat (admissió o no de més passatgers 

segons la ruta). 

 

 
 
 

Capacitat mínima de l’autocar: 20. Nombre total de passatgers transportats: 58 

Demanda 
ruta D 

103 102 104 105 Flux arc 
(i,i+1) 

Folgança 

103 0 8 4 5 17 3 

102 6 0 6 5 20 0 

104 7 4 0 5 15 5 

105 1 4 3 0 0 20 

Flux arc (j,j-1) 0 14 16 8  

Folgança 20 6 4 12 

 

 
 

    
 

  

 
 

   

Figura.  9.1. Exemple flux de capacitat constant per a un dipòsit.  

 

 

 

 

 

 

Taula.  9.3. Taula de demanda per a un dipòsit 
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9.2.2. Càlcul de la capacitat per a dos dipòsits. 

Si la ruta establerta en el graf requereix de dos dipòsits el càlcul de la capacitat de cada 

mitjà de transport és similar al cas de l’apartat anterior. No obstant, cada mitjà de transport 

actua sobre cadascun dels triangles (superior i inferior) de la matriu de demanda, i s’obté la 

capacitat mínima de cada vehicle (es calcula C’ i C” sense trobar el màxim).  

Imaginem ara que la ruta D (sense instal·lacions) tingués dos dipòsits perquè el temps total 

de transport en el circuit superés els 15 minuts. 

 

 

 

En aquest cas, per a transportar els mateixos 58 escolars es requereix com a mínim dos 

mini busos de capacitat 20 i 16 places. L’eficiència assolible en el transport 

(ocupants/places disponibles) és en aquest cas superior (90/108) a la de l’apartat anterior 

(90/120). 

9.2.3. Folgances. 

La folgança és una variable que depèn de la capacitat del mitjà de transport i de la 

demanda de viatges a cada node. Aquesta variable permetrà determinar en cada cas 

l’acceptació o no de futures oscil·lacions de fluxos de passatgers en funció de la seva 

viabilitat econòmica o estratègica i comercial de l’empresa. Cada cas particular s’haurà de 

calcular per determinar les folgances i conèixer la quantitat de places disponibles entre 

nodes. 

Demanda ruta D 103 102 104 105 Flux arc 
(i,i+1) 

Folgança 

103 0 8 4 5 17 3 

102 6 0 6 5 20 0 

104 7 4 0 5 15 5 

105 1 4 3 0 0 20 

Flux arc (j,j-1) 0 14 16 8  

Folgança 16 2 0 8 

Taula.  9.4. Taula de demanda  per a dos dipòsits (modificació de l’anterior exemple).  
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10. Pla de Màrqueting 

10.1. Anàlisi DAFO. 

Un cop analitzat el micro-entorn econòmic (veure apartat 4.2), es definirà en els apartats 

que segueixen el Pla de Màrqueting a seguir, un cop definits el públic objectiu i les 

tendències del mercat, analitzant les oportunitats i amenaces existents en aquest sector del 

transport i  avaluant els punts forts i febles de l’empresa objecte d’aquest projecte. 

10.1.1. Factors relacionats amb l’àrea del transport escolar 

Fortalesa:   

1. Novetat del servei. En línia amb la política d’aprofitar l’espai públic per a 

promoure accions educatives,  lúdiques  o esportives per part dels 

districtes de l’Ajuntament de Barcelona. 

2. Bons arguments de venda. Tant la comoditat en el transport en alguns 

casos com l’única alternativa possible  en altres, fan que molts pares i 

mares puguin inscriure als seus fills a altres tipus d’activitats poc exercides 

fins al moment. 

3. Oferta indefinida de serveis. Amb el nostre servei de transport el nombre 

d’activitats ofertes augmenta, i ho fa en funció de l’acollida que tinguin en 

les diferents escoles del barri. 

4. Respecte pel medi ambient. Els autocars designats a cada ruta poden 

arribar a carregar un nombre triple de passatge durant tot el trajecte, 

mitjançant la càrrega i descàrrega simultània de passatge. 

5. Preu assequible. L’èxit del transport radica en el seu preu. 

6. Dificultat de plagi per part d’altres empreses. La nostra posició dins 

d’aquest sector ha de ser un referent en aquest tipus de transport que, 

combinat amb una  correcta planificació i coordinació d’activitats, ens ha 

de fer créixer molt ràpidament, fent molt difícil la instauració de noves 

empreses. 

Debilitats:   

1. Subcontractació de serveis de transport escolar. No tenim autosuficiència 

en aquest aspecte del pla de negoci. La inversió inicial que hauríem de fer 

ens allargaria el pla de recuperació. 
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2. Dependència del compliment de contracte per part d’atris. S’ha de tenir la 

certesa de què les empreses subcontractades compleixin el contracte de 

servei. De la seva eficàcia en depèn el nostre èxit. 

Oportunitats: 

1. Accessibilitat a qualsevol àmbit geogràfic. Sempre que la rendibilitat del 

servei el faci viable. En qualsevol cas, sempre es poden redissenyar noves 

rutes de transport o modificar-ne d’existents 

2. Possibilitat d’aconseguir fàcils acords comercials en l’àmbit del transport. 

Augment futur de la demanda del servei per part de empreses instaurades 

en el sector i/o de noves incorporacions. 

3. Servei innovador. Poca oferta d’activitats per part de les empreses 

existents en el sector. Hi ha moltes activitats que no s’arriben a fer 

bàsicament per dos motius: una vegada oferts a les escoles no es poden 

fer per manca d’alumnes suficients, i per altre costat, les empreses no les 

ofereixen per la poca acollida que tenen. La relació oferta-demanda 

afavoreix l’entrada de nous conceptes. Hi ha, en canvi, activitats 

extraescolars que superen en nombre màxim de participants i/o no hi ha 

prou instal·lacions per acollir tota la demanda. 

4. Gamma d’activitats més àmplia. Amb el nostre servei es poden oferir més 

activitats; a més, el percentatge d’èxit de consolidar una activitat amb els 

anys també ho és. 

5. Menor rellevància dels serveis de guarda com a alternativa a la cura de 

menors.  Hi ha una tendència cada cop més clara, per part de pares i 

mares amb problemes de desfasament entre l’horari laboral i escolar, de 

demandar un servei d’activitats extraescolars abans que els de guarda. 

 

Amenaces: 

1. Possible manca o saturació de serveis en algunes zones d’operació. El 

nombre de passatgers podria superar el màxim previst o al contrari, no 

arribar al mínim necessari per fer viable el transport. 

2. Desconfiança i escepticisme cap el nostre servei.  Cal donar imatge de 

seguretat, responsabilitat i eficàcia. Cal respectar i complir amb les 

finestres horàries dels alumnes, planificant correctament les entregues i 

recollides dels alumnes, així com la coordinació dels monitors. 

3. Aparició de noves empreses competidores. La inversió inicial es baixa i 

d’elevat potencial de rendibilitat, això juntament amb el fet que la 

subcontractació de personal es fa a temps parcial i no hi ha inversió en 
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infraestructures fa que aquest negoci sigui atraient per a les empreses 

que vulguin entrar en el sector. A més, el volum total de clients d’aquest 

tipus d’activitat es manté constant al llarg de tot el curs escolar, o en tot 

cas, la diferencia  entre les altes i les baixes solen ser constants. Caldrà 

seguir una política de preus ajustats. 

4.  El client final no accedeix a la nostra informació. L’entramat del teixit 

d’aquest projecte en el que participen tants agents socials (seus de 

districte de l’Ajuntament, AMPA’s, Associacions, clubs esportius, etc...) pot 

fer que la informació no arribi al nostre client final. 

5. La necessitat d’iniciar l’activitat amb una escala mínima de funcionament. La 

posada en marxa de qualsevol activitat  necessita una eficient planificació 

tant de personal com d’organització horària i material i una bona logística 

d’operacions. 

10.1.2. Objectius estratègics 

Establir una força de vendes que ens posicioni: 

1. Al capdavant en el sector del transport escolar assolint el 80% del transport 

infantil relacionat amb aquests tipus d’activitats 

2. Obtenir al menys el 50% d’alumnes de les AMPA’s descontents amb les actuals 

activitats extraescolars.  

3. Obtenir un 60% de participació en activitats extraescolars en el global de CEIP’s 

de Barcelona 

4. Gradualment arribar a pactes comercials de repartiment en la totalitat dels 

districtes de Barcelona,fet que ens possibilita el transport i l’intercanvi d’alumnes 

Aprofitant la imatge assolida a Barcelona, implantar el negoci a la resta de comarques 

catalanes. 

10.1.3. Línies d’actuació estratègiques 

La nostra empresa ha d’ésser el referent en aquest tipus de transport. En una primera fase 

ens implantarem a la ciutat de Barcelona pel seu gran potencial econòmic i el seu volum de 

vendes. 

Enfocarem les nostres actuacions comercials segons la teoria de Kotler de les 4P’s: El 

producte o servei, la promoció, la distribució i el preu. 

El servei és el mitjà per al qual el client satisfà la seva necessitat: exercir una activitat 

extraescolar fora del centre escolar habitual.  
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La promoció ens inclourà la publicació i comunicació de les activitats ofertes per les 

diferents AMPA’s als nostres clients i promocionant el nostre mitjà de transport. Per tal de 

promoure el nostre servei, caldrà associar-se fonamentalment amb els tres actors del 

projecte: AMPA’s, empresa de transport i els agents socials. El nou sistema de transport 

que intentem implantar dóna més diversitat i continuïtat a les activitats extraescolars. Caldrà 

desenvolupar una campanya de publicitat dirigida al nostre públic, que recolzi  aquesta 

estratègia de posicionament.  

La línia a seguir ha de ser la creació d’activitats noves a les escoles i la potenciació 

d’aquelles que tradicionalment tenen poca acollida i millorant-ne la disponibilitat i qualitat, 

assolint naturalment un transport eficient, eficaç i amb seguretat. 

Els canals de venda, per mitjà dels quals el nostre públic objectiu pot contractar el nostre 

servei de transport, seran per mitjà del l’AMPA i/o pàgina web. Creiem que el 80 % 

d’aquestes contractacions es tancaran per mitjà de la pàgina web. En un principi serà així; a 

llarg termini la pàgina web haurà de ser l’eina única i indispensable. 

El preu es fixarà en base al cost del transport i tenint en compte les previsions de vendes 

segons el preu de mercat.  

És important que identifiquem els segments als quals ens dirigim amb l’objectiu d’oferir un 

servei adient i que satisfaci sense distingir a: 

 Clients habituals del propi CEIP. 

 Clients descontents amb les activitats extraescolars actuals. Aquelles famílies que 

per motius de temps no poden desplaçar-se amb els seus fills dins de l’horari 

extraescolar i troben en altres CEIP’s aquests tipus d’activitats desitjades. 

 Clients que busquen un abaratiment en aquests tipus d’activitats. En època de crisi 

el pressupost destinat a aquestes activitats pot disminuir per a una part important de 

les famílies, però les necessitats no.  

 Clients que busquen activitats innovadores o simplement diferents a les actuals. 

Aquells clients que troben en aquest projecte la possibilitat de gaudir l’activitat 

desitjada en el seu centre habitual o en d’altres 

A l’hora de definir els nostres clients en funció de la seva fidelitat distingim tres fases de 

demanda: 

10.1.3.1. Generació. 

Són les AMPA’s ubicades a la nostra BBDD considerades com a potencials clients però 

sense activitats concertades fins el moment. 
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Per generar les primeres activitats hem de ser capaços de transmetre tots els atributs i 

avantatges que oferim com a empresa del transport així com incidir en el cost d’oportunitat 

que suposa tant per a les d’AMPA’s, com per als alumnes, així com per a les empreses 

extraescolars. 

Haurem de fer accions de comunicació a: 

 AMPA’s de CEIP’s tant d’àmbit públic com privat o concertat amb un baix nivell 

d’acceptació en activitats extraescolars. 

 Empreses d’activitats extraescolars de nova creació o que tenen poca quota de 

mercat. 

 Entitats de l’àmbit privat. 

10.1.3.2. Repetició. 

Aquelles AMPA’s que tenen un consum mínim i que per la seva regularitat no es 

consideren fidelitzades. Un cop atrets els nostres clients és important assolir les seves 

expectatives. Per a la realització d’activitats extraescolars cal assegurar un cert grau de 

continuïtat al llarg de la vida escolar; el client ha de comptar amb els nostres serveis per dur 

a terme l’activitat fora de l’escola. És per aquest motiu que caldrà fer èmfasi  en la qualitat 

del servei, fet que ens garantirà la fidelització dels clients; d’altra banda, si el nostre servei 

no funciona, el client no optarà per l’opció de fer aquestes activitats fora del seu àmbit 

escolar. 

10.1.3.3. Fidelització. 

Són les AMPA’s amb un gran nivell d’activitat comercial i que de forma regular utilitzen els 

nostres serveis.  

Els nostres clients han de gaudir de tots els avantatges des del primer moment en el que 

sol·licitin el servei i aquests avantatges hauran d’anar en augment en la mesura que utilitzin 

el servei. A més de tota la informació que obtenim del client pel fet d’utilitzar els nostres 

serveis de transport, és important obtenir el seu grau de satisfacció per mitjà d’eines de 

màrqueting personalitzat “one to one”, ja siguin qüestionaris o bé entrevistes 

personalitzades de satisfacció. 

 

10.1.4. Creació d’una pàgina web 

Per crear notorietat a la nostra empresa hem de ser capaços de què el nostre públic 

objectiu ens reconegui i ens recordi. Es faran tot un seguit d’accions coordinades, basades 

en campanyes i accions comercials i publicitàries, per donar a conèixer tots els valors 
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afegits que aportem amb els nostres serveis,enfocant la nostra empresa com un servei 

imprescindible. El nostre client tindrà la percepció i necessitat d’utilitzar els nostres medis 

de transport per tal de poder gaudir de l’activitat o activitats que desitja realitzar i no només 

d’aquelles que pot fer a la seva escola. 

10.1.4.1. Posicionament 

Segons diferents estudis s’afirma que el 60 % de les compres que es realitzen a Internet, 

tenen el seu origen en un buscador, i si considerem que aproximadament el 80% de les 

cerques a Espanya es fan per mitja de Google, ja tenim dues dades per posicionar la 

importància d’aquesta eina en el marketing on-line. Així, és fonamental que ocupem els 

primers llocs del buscador amb aquelles paraules clau que el nostre públic objectiu utilitzi 

per buscar els nostres serveis. 

Cal establir aquestes paraules clau o meta-arxius (extraescolars Barcelona, Temps de 

barri, transport escolar, AMPA’s, CEIP’s,....) i dissenyar una plana web amb l’objectiu de 

posicionar-la de forma privilegiada amb aquests termes en els diferents buscadors 

existents, en especial, a Google. 

A més, segons un estudi recent de la Societat Checkit sobre Eye tracking (Observació dels 

moviments oculars) desvela que: 

Els internautes prefereixen consultar els resultats de cerques naturals: 

o 98 % varen veure els resultats naturals. 

o 95 % varen veure els resultats patrocinats a la part superior. 

o 31 % varen veure els resultats patrocinats a la dreta. 

10.1.4.2. Disseny 

En tots els segments els clients poden demanar els nostres serveis de dues maneres: 

o Delegant la funció al nostre departament comercial, que fa la venda directament des 

de la nostra plana web. 

o Mitjançant intermediaris, AMPA’s, entitats del barri, o Empreses extraescolars. 
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L’organigrama funcional de la plana web seria: 

 

 

 

Aquesta presentació digital serà la manera per promocionar el nostre servei. Aquest 

disseny ha de presentar-nos com a empresa innovadora en el sector del transport, amb 

informació general, normatives vigents en matèria de transport i activitats informatives, 

entrada de dades per al registre a activitats i el transport, recomanacions itineràries, 

contacte i avisos legals. Un recull de pantalles de disseny de la nostra pàgina web, es 

troben a l’annex. 

Esquema: 10.1. Organigrama funcional del disseny web.  
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Imatge: 10.1. Font: Imatge pàgina web corporativa. 

 

 

 

 



Pág. 64  Memòria 

 

10.1.4.3. Organigrama funcional 
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Empreses 

Extraescolars BBDD 

Direcció 

d’Operacions 

Proveïdors 

Facturació 

PUSH 

PULL 

PUSH 

PULL 

 

 

 

És molt important observar en l’esquema com les empreses extraescolars poden tirar de 

la demanda dels seus serveis per mitjà de la nostra web, per mitjà d’informacions 

novadores i/o innovadores i per donar-se a conèixer, i per altra banda, sempre és el client 

qui empeny a la seva AMPA per tal de oferir determinades activitats. Aquest sistema 

PUSH-PULL per mitjà del web és la clau de tot el procés d’inscripcions. Cal remarcar que 

la facturació del transport sempre haurà d’anar  a càrrec de l’AMPA, no del client. 

Esquema: 10.2. Organigrama funcional.  
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11. Pla Operatiu 

11.1. Vessants operatives d’atenció al client. 

La nostra raó de ser neix després que un client necessita traslladar-se des del seu CEIP 

fins a un altre per poder fer una activitat. Del client cal la següent informació, d’entre 

d’altres: CEIP de procedència, CEIP de destí, activitat que fa, i dia o dies de la setmana que 

necessita el nostre servei. 

Des d’una òptica més comercial ens trobarem amb aquestes dues situacions: 

 

A. Recepció de clients nous.  

 

Amb la recepció d’un client ens trobem amb dues situacions: 

 

1. Alta en una activitat extraescolar amb necessitat de transport: 

 Es necessita un altre vehicle. Supera la folgança en algun camí del graf. 

Cal estudiar la viabilitat del canvi. 

 No es necessita un altre vehicle. No supera la folgança de la matriu de 

transport del cluster. S’afegeix client al cluster. 

2. Baixa en una activitat extraescolar amb transport inclòs. Estudiar la 

viabilitat econòmica de la baixa: 

 Es necessita un altre vehicle de menys capacitat.  

 No es necessita un canvi de vehicle. 

 

B. Fidelització del client 

 

Un cop el client tria el nostre medi de transport per realitzar una activitat 

extraescolar, caldrà fidelitzar-lo. Per això haurem d’establir la nostra atenció en 

els següents punts: 

 

1. Gestió de queixes i reclamacions. A més de comptar amb el llibre oficial de 

reclamacions, segons normativa, es crearà un servei d’atenció especialitzada. 

2. Mètodes de fidelització de clients. S’han de donar a conèixer totes aquelles 

novetats que sorgeixin en el futur a tots els nostres clients mitjançant 

expedient personalitzat. 

3. Formació contínua de personal. Al ser un dels nostres pilars el personal 

d’aquest departament haurà d’estar format en matèria d’atenció al client. 

4. La prestació del servei ha se suposar per part dels nostres clients una 

percepció immediata en la qualitat del servei prestat. Per això es seguirà la 
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política de qualitat total, supervisió i millora contínua de tots els serveis i 

activitats; s’ofereix perfeccionant tots els procediments interns i externs de 

l’organització  i solucionant el més ràpid possible qualsevol incidència que 

sorgeixi. 

11.2. Problemàtiques operatives del servei. 

 

Els següents són els 6 punts més importants a l’hora de plantejar possibles 

anomalies en el servei que s’ofereix: 

 

1. Ajust horari entre recollida i entrega del client. 

2. Problemes de la “No Cooperació entre AMPA’s”. 

3. Descoordinació en les recollides i les entregues. 

4. No rendibilitat de la càrrega, segons el llindar de rendibilitat econòmica. 

5. Coordinació monitoratge: 

a. Baixes per malaltia. 

b. Substitucions. 

6. Incompliments de contractació per part de les empreses subcontractades del 

transport. 

11.2.1. La teoria de Shapley aplicada a la cooperació entre AMPA’s. 

Les AMPA’s organitzen les seves activitats extraescolars en funció de les seves 

preferències, tot i això hi ha un percentatge d’aquestes activitats que no arriben a 

consolidar-se al no arribar a un mínim nombre d’assistents. Aquest procés de creació 

d’activitats extraescolars es pot considerar com un conflicte de interessos entre diferents 

agents amb interessos no concordants que es pot tractar segons la Teoria de Jocs, en 

aquest cas dins de la variant de  joc cooperatiu (“Aplicació dels jocs cooperatius en el 

context empresarial: R. Amer, F. Carreras i A. Magaña”) en el que la cooperació entre 

jugadors (AMPA’s) bé donada per l’assoliment del nombre màxim d’aquestes activitats. 

Aquesta cooperació origina un benefici atribuïble a cadascun dels jugadors, en forma de no 

anul·lació d’activitats, al compartir-les amb d’altres AMPA’s i amb les retribucions 

corresponents per la seva organització. 

La teoria cooperativa es centra, més que en les possibilitats estratègiques individuals dels 

jugadors, en les expectatives de què disposen les “coalicions” que els jugadors puguin 

formar. 

Un joc cooperatiu amb utilitat transferible és un parell (N,f) on N=⧼1...n⧽ és el conjunt finit de 

jugadors i f és la funció característica que assigna a cada coalició S N,  un nombre real 
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f(S), on f(0)=0. En un conjunt N amb n jugadors hi ha exactament 2
n
 subconjunts 

(coalicions). 

Aquesta funció característica recull allò assegurat pels acords interns al formar les 

coalicions. Tanmateix donada una coalició S, f(S) designa la utilitat o aquell valor que obté 

la coalició si cooperen junts, amb independència de la resta de jugadors. 

Equació del valor de Shlapey :  

VSi =      per a cada i Є N.                                  (Eq. 11.2) 

 Un exemple clar que demostra que aquesta cooperació beneficia a totes les AMPA’s seria 

el següent:   

Imaginem que estudiem el cas format per un clúster de 3 AMPA’s (E1,E2,E3) que 

respectivament tenen 5,8 i 6 activitats no consolidades, per tant no es portarien a terme 

pels següents condicionants;  el cost individual a suportar per la família és massa alt donat 

el rati monitor/alumne, no hi ha espai al propi centre o l’horari és incompatible amb les 

preferències o gustos del o dels assistents. Les AMPA’s poden cooperar entre elles per tal 

de posar en marxa les diferents activitats no consolidades com a conseqüència dels 

condicionats esmentats. Això expressat matemàticament com a funció característica del joc 

objecte d’estudi  seria: 

f(E1)= 5 

f(E2)= 8 

f(E3)= 6 

En el nostre cas hi ha 2
3
 subconjunts, incloent el subconjunt buit denotat per Ø, el 

subconjunt S format per un únic jugador, els subconjunts formats per dos jugadors  i el 

conjunt total. 

Si s’estableixen acords contractuals entre les AMPA’s moltes d’aquestes activitats es 

podrien arribar a fer per exemple, seguint la següent funció característica: 

f(Ø)= 0 

f(E1,E2) = 16 

f(E1,E3) = 13 
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f(E2,E3) = 20 

f(E1,E2 ,E3) = 30 

(Aquests 5 subconjunts sumats als 3 individuals sumen els 8 subconjunts que formen part 

de la funció característica del joc). 

Donat que es compleix amb la propietat superaditiva (totes les desigualtats anteriors son 

estrictes), podem dir que hi ha un interès de les AMPA’s en unir-se formant coalicions: 

f(E1,E2) = 16 > 4 + 9 = f(E1) + f(E2) 

f(E1,E3) = 20 > 4 + 6 = f(E1) + f(E3) 

f(E2,E3) = 20 > 9 + 6 = f(E2) + f(E3) 

f(E1,E2,E3) = 30 > 16 + 9 = f(E1, E2) + f(E3) 

f(E1,E2,E3) = 30 > 13 + 9 = f(E1,E3) + f(E2) 

f(E1,E2,E3) 30 > 20 + 4 =f(E2,E3) + f(E1) 

 

A partir d’aquí calculem el valor de Shapley del joc: 

Per a E1:  

Ø.               

E2.              

E3.                      

 

Valor de Shapley per a E1 : 

VSE1 =  
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Per a E2: 

Ø.               

E1.              

E3.                      

 

Valor de Shapley per E2 : 

VSE2 =  

Per a E3: 

Ø.               

E1.              

E2.                      

 

Valor de Shapley per E3 : 

VSE3 =  

La solució Shapley será: 

(VSE3, VSE3, VSE3)=(7’5 , 12’5 , 10) ó (7 ,13 ,10) 

Dóna dos possibles resultats perquè el resultat no és sencer tant a E1 com a E2. 
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11.2.2. Solucions tècnico-administratives. 

Per tal d’evitar problemes de caire operatiu s’ha de treballar amb tres empreses del sector 

del transport, sense tenir exclusivitat amb cap d’elles, donat que depenent de les 

circumstàncies es treballarà amb una o altra. No obstant, amb aquelles empreses que  

ofereixin millors condicions, també indirectament incidiran en els clients: facilitats i flexibilitat 

de pagament, compliment de contracte de terminis, etc... i aquesta serà una condició 

prioritària. 

El nivell de competència dins del sector de les empreses extraescolars és bastant alt, no 

obstant, creiem que partim amb un gran avantatge pel fet que, amb la cooperació 

d’AMPA’s, el nivell d’innovació d’activitats i la qualitat aniran en augment. El preu establert 

per a les diferents activitats extraescolars anirà convergint a llarg termini, i la qualitat de les 

mateixes s’igualarà a curt, tendint a innovació a mig i llarg termini.  

Els preus del transport no encareixen mai l’activitat; més aviat al contrari, el servei a les 

AMPA’s te cert caràcter promocional de l’activitat.  

Un cop establerts els grups d’alumnes per cada activitat, horari i escola hi ha dues maneres 

d’establir la quota a pagar pel nostre transport: 

 

1. Es reparteix la quota total entre els assistents a l’activitat, incloent-hi el cost de 

desplaçament dels alumnes que vénen de fora de l’escola on es realitza l’activitat. 

 

2. Es factura en dos trams diferents: una quota igual per a tots els alumnes més la 

part del cost del transport per aquells alumnes que vénen de fora de l’escola. 

 

Essent: 

M : el preu total mensual de l’activitat extraescolar 

P : el preu individual mensual del transport 

X  : nombre d’alumnes propis de l’escola on es realitza l’activitat 

Y : nombre d’alumnes d’altres escoles que realitzen l’activitat  

 

Amb l’opció 1 el preu del transport no tindrà pràcticament influència en la demanda del 

nostre servei de transport, en canvi, amb l’opció 2 una pujada del preu incidirà 
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negativament en l’elecció del desplaçament i per tant pot influir en l’elecció final de 

l’activitat extraescolar. És a dir, es produeix l’efecte d’elasticitat creuada, doncs 

augmentant el preu del viatge es disminueix la demanda o el consum del nombre 

d’activitats fora de l’escola. 

Així doncs, amb la cooperació entre les escoles sembla evident que el preu del transport 

s’ha d’assumir entre tots els alumnes de l’activitat, doncs sembla raonable pensar que 

gràcies a aquesta cooperació, el preu de l’activitat es redueix de forma proporcional al 

nombre d’alumnes, i per tant, tots els alumnes es beneficien econòmicament de fer 

l’activitat. (No ho es faria de la mateixa manera en el cas que la cooperació establís 

descomptes, o reduís costos en funció de diferents ratis). 

L’estratègia d’entrada de la nostra empresa en aquest sector s’ha de plantejar a  llarg 

termini. És convenient fer una bona planificació dels clústers i aprofitar la introducció 

gradual en petits barris per obrir-se camí en d’altres. Es per això, que resulta fonamental 

establir vincles estables i duradors amb els diferents agents escolars. La millor cooperació 

és aquella en la qual tots els membres es beneficien proporcionalment al seu esforç.  

11.2.3. Punts clau d’un acord de cooperació. 

Les dificultats més habituals en què ens trobarem a l’hora de trobar participants de 

cooperació són: 

 Creure que en una AMPA d’una línia per curs (molt habitual) pot cobrir totes les 

necessitats dels seus alumnes  en matèria d’ensenyament extraescolar.  

 El nombre d’ instal.lacions en molts casos impedeix oferir una mateixa activitat a 

varis cursos o en el cas de agrupar-los, la variabilitat de l’edat dels seus 

components pot ser més gran del que seria desitjable. 

 Hi ha activitats que s’assumeixen com a cares per manca d’assistents o que es 

mantenen per interès estratègic o bé perquè interessa la seva continuïtat 

assumint-ne l’AMPA respectiva una part del cost. 

 La cooperació, no és establir un programa obert a altres escoles, sinó més aviat 

compartir i distribuir-se les activitats i els espais per cobrir la demanda. Cal 

recordar que hi ha activitats de tipus esportives, artístiques i de coneixements 

d’idiomes i informàtica que tenen una gran demanda insatisfeta.  

 L’horari de les activitats s’ha d’endarrerir un mínim de temps equivalent al temps 

de transport dels assistents d’altres escoles. 

 El cost i el benefici del projecte s’ha de distribuir de forma proporcional segons el 

nombre d’activitats i/o nombre d’assistents. 

Serà molt important signar un acord de cooperació entre totes les parts. Per  tal de establir 

aquest contracte de cooperació entre els diferents agents escolars i la nostra empresa 

caldrà tenir en compte els següents apartats: 
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 Identificació dels participants en el projecte de cooperació d’activitats i el seu rol, 

així com l’assignació de  les tasques. 

 Finalitat, abast i durada de l’acord de cooperació. 

 Identificació de tots els agents  implicats en el  projecte. 

 Funcionament intern de la dinàmica de la cooperació. 

 Establiment de la distribució de les despeses i beneficis  entre els cooperants 

 Establiment d’un pla de contingències entre tots els cooperants del projecte 

(incompliment de tasques, discrepàncies, canvis de qualsevol mena). 

11.3. Pla d’operacions. 

11.3.1. Càlcul de la demanda de transport  

La demanda de transport la podem definir com la disposició a pagar que tenen els 

usuaris per fer ús d’aquest servei. Aquest paràmetre no s’ha pogut trobar en cap tipus de 

recopilació publicada, l’hem obtingut per mitjà d’una enquesta de tipus entrevista directes 

i personals en el que s’han aplicat tècniques de test de preu. 

La mida de la mostra s’ha basat en procediments estadístics sobre les dades de les 

Taules 4.2., on: 

 

n = Mostra o nombre d’enquestes. 

N = Població (75000). 

Ka
2
 = Valor de la taula normal per a un nivell de significança (si α=40%, Ka=0,842). 

p  = Probabilitat d’èxit (p=0,4). 

q = Probabilitat de fracàs (1-p=q). 

ℰ= Error absolut de la mostra (normalment, precisió del 3%). 

A partir d’aquesta mostra aleatòria arrodonida a 200 pares i mares que han manifestat  

tenir la necessitat d’utilitzar el servei per tal de fer les activitats extraescolars, s’ha deduït 

que: 

Per tant, d’aquestes 200 entrevistes, 80 persones pagarien 25 €/activitat extraescolar 

d’una hora setmanal i si el preu  fos un 20% superior, degut al desplaçament, no ho faria 

la resta. Cal aclarir que la utilització d’aquest servei no és un bé de servei final, sinó un 

bé intermedi necessari pel desenvolupament normal de les activitats extraescolars, i que 

per tant, durant les entrevistes s’ha remarcat que la resposta està condicionada a la 

necessitat del trasllat  per a aquesta fi.  
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Considerant que la funció de demanda sigui lineal, la demanda autònoma és la demanda 

a preu zero i el preu prohibitiu és aquell pel qual la demanda és zero. Així doncs,  la 

funció  és del tipus: 

Q=A - b*P, on b és el pendent de la funció, Q és la demanda i P el preu de la tarifa. El 

signe de la funció és negatiu degut a la relació negativa entre el valor del servei i la 

quantitat demandada. 

Al preu de  P= 25 * 1,2 = 30,  la demanda seria de Q = 80. 

La funció inversa de la demanda és P=B - c*Q, on c és la inversa del pendent de la funció 
de demanda: 

c=30/(200-80) =0,25 , el preu al qual no hi ha demanda seria P= 50 

Així la funció inversa és: 

P=50-0,25*Q (Veure Gràfic 11.1) 

 I la funció demanda és: 

Q=200-4*P 

Gràficament: 
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Amb aquests resultats es pot establir la relació entre la quantitat de viatgers que desitgen 

utilitzar aquest servei i el cost d’oportunitat que suposa aquest consum amb la qual cosa 

Gràfic  11.1. Funció inversa de la demanda.  

Font: Elaboració pròpia. 
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la demanda de transport també és pot definir com la quantitat de serveis que es desitja 

comprar a cada preu. 

Aquest transport que s’ofereix als clients per mitjà de les AMPA’s no és un bé 

emmagatzemable, es troba subjecte a una distribució espaial, és un be intermedi, emprat 

per una fita única: la realització d’una activitat. La projecció de la demanda de viatges 

resultarà fàcil de quantificar degut a que és un circuit tancat on la capacitat del transport 

anirà en funció de la distribució dels infants i tenint en compte les següents variables: el 

nombre de passatgers punta, del dia i de l’àrea o clúster assignat. És a dir, en funció 

d’aquestes variables, es podrà variar la capacitat del transport i assignar un nombre de 

vehicles segons l’àrea, i el dia de la setmana. 

L’orografia pot facilitar o dificultar la construcció de les diferents rutes. A nivell de 

demanda individual el preu del transport i l’ingrés de les persones, així com les 

característiques de les activitats extraescolars són variables molt determinants en 

l’estimació de la demanda d’aquest tipus de  transport. Ens caldrà doncs fer previsions 

correctes per tal d’ajustar la capacitat dels vehicles a les necessitats del transport 

Una altra de les conclusions a la que arribem quan analitzem els resultats obtinguts a 

l’enquesta personal sobre activitats extraescolars és que s’observa que les famílies 

distribueixen les seves preferències segons la taula adjunta: 

 

Parametre Puntuació mínima 

Preu ”P” 1,6   -   (1-10) 

Interès per l’activitat a l’altra escola “A” 3,8   -   (1-10) 

Condicions del viatge “S” 4’6   -   (1-10) 

 

 

 

El significat d’aquests tres conceptes és: 

 El preu, “P”. 

 L’interès per l’activitat, “A”. Cal remarcar que aquest interès depèn alhora de si 

l’activitat no la fan a la seva escola i si hi ha companys o no que la facin. 

 Les condicions del viatge tals com la comoditat i la seguretat “S”. 

 

Si la taula l’expressem en una funció d’utilitat per a  les famílies: 

U(P,A,S) = 4S+4A -2P, on U és la utilitat per al client. 

Taula 11.1. Valor dels paràmetres de preferència estimat per les famílies en les activitats. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Observem que la utilitat és lineal per a cadascun dels arguments, cosa que ens indica 

que el client està disposat a substituir diversos atributs a taxes constants. Calculant les 

utilitats marginals respecte cada atribut es poden trobar les relacions marginals de 

substitució:  

∆P/∆A = -RMS A,P = - (µA/µP) = - 3,8/-1,6 = 2,4 

Per una variació d’una unitat en la preferència de l’activitat, està disposat a pagar-ne 2 € . 

Això vol dir que les famílies estarien disposades a pagar pels desplaçaments en aquesta 

proporció. Si es te en compte aquesta darrera relació i el preu màxim que les famílies 

estan disposades a assumir, es podrà establir el preu mínim i màxim dels trajectes. 

11.3.2. Costos i preus 

Per a la realització dels càlculs, es preveu una demanda inicial propera als 15 alumnes per 

CEIP i dia, la qual cosa representa un 25% aproximadament de la quota de mercat. Aquest 

valor s’aproxima bastant al 80% de la quota total  d’alumnes que fan alguna activitat 

extraescolar. Si a més, extrapolem aquestes dades a la meitat dels CEIP’s de Barcelona 

(90), això vol dir que tenim del ordre de 1.350 viatgers diaris. Això representa 12.150 

viatges/mes, es a dir, 109.350 clients/any (d’octubre a maig ambdós inclosos). 

Si el preu del transport és d’1 €/viatge, IVA inclòs, això vol dir que es facturen de l’ordre de 

109.350 €/any. Si la rendibilitat obtinguda és del 50% sobre el preu del servei, el benefici 

obtingut durant el primer exercici comptable serà de 54.675 €. En general es pot dir que 

quan més alta és l’ocupació del mitjà de transport, més baix és el cost variable d’aquest 

input. 

En quant als costos variables de l’activitat es destaquen: 

 La subcontractació dels mitjans del transport: 

Tipus: lloguer amb conductor. 

Capacitat: de 15 a 25 passatgers. 

Marca i model: 

- Mercedes Sprinter carrosat per Noge (25 passatgers). 

- Mercedes carrosat per UNVI (16 passatgers). 

- Toyota - Caetano (25 passatgers). 

Cost aproximat: 25 €/hora. 

 Personal qualificat. 

 Despeses comercials en general. 

 Impostos. 
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Com a costos fixos : 

 Lloguer del local. 

 Inversions en equips i sistemes d’informació i comunicacions. 

 Costos administració. 

 

I com a costos inicials de constitució i establiment de l’activitat: 

 Alta en impost d’activitats econòmiques (IAE). 

 Constitució de Societat: Inscripció en el Registre mercantil. 

 Inscripció en la Seguretat Social. 

 Inscripció en marques i patents del nom de l’empresa. 

 Legalització de llibres comptables. 

 Alta en l’Associació empresarial del sector. 

 Contractació de l’assegurança de Responsabilitat Civil. 
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12. Organització i recursos humans 

12.1. Característiques legals de la societat. 

Els socis que la conformen hauran de ser persones físiques i no més de tresen el moment 

de la constitució 

El capital social mínim serà de 3.005,06 €, desemborsat en el moment de la constitució, 

dividit en participacions iguals i indivisibles. Els socis tindran dret a participar en el 

repartiment de beneficis i a participar en el patrimoni resultant de la liquidació. 

L’administració de la societat la podrà dur un administrador. 

La denominació de la societat será Transpeques S.L. 

El domicili de la Societat s'ubicarà al local del  C/Escorial 355 baixos a Barcelona (08024) 

El logo :  

 

 

12.2. Organigrama. 

 

 

Gerents: 

 

Jordi Martínez Villaplana 

Pere Figueras Castells 

 

 

 

Departament  

Administratiu 

Àrea  

Comercial  

TRANS 

Fig.  12.2. Organigrama.  

Font: Elaboració pròpia. 

 

 

 

 

Fig.  12.1. Logo de l’empresa.  

Font: Elaboració pròpia. 
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12.3. Administració de l’empresa. 

L’empresa estarà dirigida per un Consell d’Administració format per dos accionistes en 

règim d’autònoms. Aquests cobraran per mitjà de dividends i per tant no tindran nòmina. 

L’empresa disposarà d’un treballador pel seu primer any de funcionament per a  tasques 

administratives i comercials que s’encarregarà de gestionar l’àrea municipal de Barcelona. 

La idea és establir contractes amb els diferents CEIP’s i que coordini reunions amb les 

seves AMPA’s per explicar-los el projecte. A les reunions hi assistirà també qualsevol del 

socis com a representació de l’empresa.  

Durant el segon any, es contractaran  dos comercials amb una experiència de 5 anys com 

a mínim en el sector de l’ensenyament . La missió d’aquests treballadors serà la de establir 

la idea de negoci a Lleida, Tarragona i Girona, per tal d’implantar progressivament els 

serveis de transport  en les comarques d’aquestes províncies. Seran contractats durant el 

mes d’abril, durant el segon any de constitució de l’empresa, temps suficient per preparar a 

aquestes noves incorporacions i a la vegada iniciar la nova etapa expansiva del negoci. 

Es contractaran també els serveis d’una Gestoria que s’encarregarà de la comptabilitat de 

l’empresa, el cost de la qual es calcula en uns 2500 € anuals 

El local com a seu de l’empresa serà únic i ubicat a Barcelona, on es desenvoluparà tota 

l’activitat logística, administrativa i comercial. 

12.4. Definició llocs de treball. 

a) Gerents 

Funcions: 

1. Definir i formular la política de l’empresa. 

2. Planificar, dirigir i coordinar el funcionament general de l’empresa. 

3. Avaluar les operacions i els resultats obtinguts, i donar suport a l’equip comercial. 

4. Representar a l’empresa en el seu tracte amb tercers. 

b) Àrea comercial 

Funcions: 

1. Elaborar els plans i accions a curt i mig termini per assolir els objectius marcats per 

l’empresa, dissenyant les estratègies necessàries i supervisant la seva aplicació. 
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2. Investigar el mercat, preveient l’evolució del mateix i anticipant les mesures 

necessàries per adaptar-se a les noves tendències.  

3. Dirigir les activitats de la xarxa comercial existent, formant a l’equip i motivant-lo. 

4. Fixar tant la política de preus i condicions de venda com els canals de distribució. 

5. Responsabilitzar-se de la negociació i seguiment de les comptes. 

6. Executar les accions de seguiment necessàries per assegurar la màxima efectivitat 

en la consecució dels objectius. 

c) Departament administratiu 

Funcions: 

1. Elaborar i dirigir els plans logístics. 

2. Cooperar amb el Departament Comercial para adaptar els serveis a les necessitats 

dels clients. 

3. Coordinar i supervisar el disseny, execució dels serveis.  

4. Tracte amb proveïdors, empreses de transport i clients. 

5. Gestionar el finançament. 

12.5. Perfils dels llocs. 

a) Gerents 

1. Flexibilitat mental. 

2. Destreses de negociació. 

3. Capacitat d’anàlisi de la informació. 

4. Orientació al client intern/extern. 

5. Lideratge. 

6. Fermesa personal. 

7. Disponibilitat. 

8. Capacitat d’organització. 

b) Plantilla de l’Àrea  Comercial 

1. Habilitats de negociació. 

2. Flexibilitat mental de criteris. 

3. Orientació al client intern/extern. 

4. Facilitat per a l’obtenció i anàlisis d’informació. 
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5. Pensament creatiu. 

6. Habilitats socials i de persuasió. 

7. Tolerància a la pressió. 

8. Visió estratègica. 

c) Plantilla del Departament Administratiu 

1. Flexibilitat mental. 

2. Destreses de negociació. 

3. Capacitat d’anàlisi de la informació. 

4. Creativitat. 

5. Facilitat de síntesis. 

6. Tolerància a la pressió. 

7. Facilitat de relacions interpersonals.  

8. Habilitat de persuasió. 
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13. Pla financer 

13.1. Càlcul de la inversió inicial. 

L’empresa subcontracta en matèria de transport empreses legals de transport de 

passatgers; el fi últim de l’empresa és gestionar i coordinar tota l’activitat logística que 

genera el transport dels infants fora de l’horari escolar. 

Les fonts de finançament es detallen a la taula següent: 

 

Concepte Import % sobre finançament 

Recursos Propis 24.000 55 

Capital 24.000 55 

Aportacions no dineràries  0 

Subvencions  0 

Recursos Aliens 20.000 45 

Crèdits a llarg termini 20.000 45 

   Acreedors L.T. Financers 20.000 45 

   Acreedors L.T. Leasing 0  

   Altres Acreedors L.P.  0 

Crèdits a Curt termini 0 0 

   Acreedors C.T. Financers  0 

   Altres Acreedors C.T.  0 

Total Fonts de Finançament 44.000 100 

 

 

 

La inversió inicial és de 44.000 €. Es finança el 55% (24.000€) del capital propi amb 

l’aportació inicial dels 2 socis fundadors a parts proporcionals del seu percentatge de 

participació, que en el nostre cas és al 50% en aportacions dineràries únicament. 

La  forma de finançament externa emprada per la nostra empresa serà mitjançant la 

diferencia existent en cada exercici entre els recursos i necessitats i es finançarà 

exclusivament amb una ampliació de l’exigible bancari quan sigui necessari. Aquest 

finançament queda reflectit en les següents taules: 

Taula 13.1. Taula d’Estimació inicial de Fons. 
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Concepte Import % 

Total Immobilitzat 19.200 100 

Immobilitzat Material 7.300 38 

Mobiliari 2.000   

Elements de transport 3.500   

Equips informàtics 1.800   

Altres Immobilitzats Materials  0   

Immobilitzats Immaterials 4.000 21 

Aplicacions Informàtiques 4.000   

Arrendaments Financers  0   

Altres Immobilitzats Immaterials  0   

Immobilitzat financer 2.900 15 

Fiança del local 2.900   

Despeses Amortitzables 5.000 26 

De primer establiment 3.000   

De constitució 2.000   

Existències Inicials 0 0 

Total Inversió 19.200 100 

Realitzable 0 0 

Tresoreria inicial / Disponible 24.800 129 

 

 

Concepte Valor inicial % amortització 

Immobilitzat Material 7.300  
Terrenys i bens naturals 0 0 
Edificis i construccions 0 3 
Instal·lacions 0 10 
Maquinaria 0 10 
Eines i utillatges,... 0 20 
Mobiliari 2.000 10 
Elements de transport 3.500 20 
Equips informàtics 1.800 25 
Altres Immobilitzats Materials 0 33 

Immobilitzat Immaterial 4.000  
Aplicacions Informàtiques 4.000 25 
Arrendaments Financers 0  
Altres Immobilitzats Immaterials 0 10 

Despeses Amortitzables 5.000  
De primer establiment 3.000 20 
De constitució 2.000 20 

Total Anual 16.300   

 

 Taula 13.3. Taula comptable d’amortització. 

 

 

 

 

 

Taula 13.2. Taula d’Estimació inicial de Fons. 
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Concepte 
Inversió inicial 

Import % 

Total Inmovilizat 19.200 100% 

Inmovilizat Material 7.300 38% 

Mobil.liari 2.000   

Elements de transport 3.500   

Equips informàtics 1.800   

Inmovil.lizado Inmaterial 4.000 21% 

Aplicacions Informàtiques 4.000   

Inmovil.lizat financer 2.900 15% 

Fiança del local 2.900   

Despeses Amortitzables 5.000 26% 

De primer establiment 3.000   

De constitució 2.000   

Existencies Inicials 0 0% 

Total Inversió 19.200 100% 

 

 

El pla d’inversió esta format per dos conceptes. El primer serveix bàsicament per fer front a 

les despeses de constitució i establiment i es financen per mitjà de les aportacions 

dineràries dels socis per igual. El segon es finança per mitjà d’un crèdit, el qual ens servirà 

per cobrir la resta de despeses de funcionament de l’empresa i cobrir la tresoreria del 

primer any. 

13.2. Finançament de la inversió inicial. 

Les condicions de la finançament afegim el següent quadre descriptiu de la devolució 
del préstec bancari a 36 mesos: 
 

Capital del Crèdit 20.000 € 

Interès 7,0% 

Anys 3 

Nombre pagaments / any 12 

Quota mensual a pagar 618 € 

 

 

 

Taula 13.5. Taula de finançament. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 13.4. Taula Pla d’inversió estimat durant el primer any. 
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13.3. Pla de llançament. 

És molt important presentar-se davant de les diferents associacions AMPA i els diferents 

centres on s’imparteixen activitats extraescolars com a enllaç necessari entre ambdues 

parts.  

L’empresa és única i necessària per al desenvolupament normal de l’activitat escolar dels 

nens/es. I si és bo per a ells és bo per a tots. 

El pla de llançament de l’activitat de la nostra empresa s’ha de fomentar en dos àmbits 

d’actuació: 

 Posicionar-se en el sector del transport: 

o Es farà la presentació digital de la nostra empresa. 

o Elaborarem fulletons publicitaris i pòsters que repartirem per tots els CEIP’s 

objectius de la nostra empresa. 

o Dissenyarem una pàgina web per, entre d’altres, establir reserves i 

preinscripcions a cursos extraescolars. 

 Publicitar els serveis com un mitjà necessari per al desenvolupament de l’infant, per 

un costat, i com a creació de noves oportunitats de negoci per a les AMPA’s.  

Els costos d’aquest pla de llançament estan reflectits a la taula de Pèrdues i guanys del 

primer any per valor de 4000 € per al disseny i posada en funcionament de la pàgina web 

dins del concepte “Serveis Professionals independents” i la publicitat esta reflectida en el  

mateix TAULA 13.6. com a “Publicitat”, cal remarcar que aquesta darrera partida és 

variable en funció del mes.  

13.4. Pla econòmico-financer. 

La previsió de dades econòmico-financeres es mostren a les taules següents:   
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Conceptes Abril Maig Juny Juliol Agost Setem Octub Nove

m 

Dese

m 

Gener Febrer Març Total 

Vendes 0 0 0 0 0 0 12.150 12.150 12.150 12.150 12.150 12.150 72.900 
Costos variables de compra i 

venda 

0 0 0 0 0 0 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 8.019 
Cost de la M.O.D. 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 5.676 

Marge Brut s/Vendes -473 -473 -473 -473 -473 -473 10.341 10.341 10.341 10.341 10.341 10.341 59.205 
Sous i Salaris 1.467 1.467 1.467 1.467 1.467 1.467 1.467 1.467 1.467 1.467 1.467 1.467 17.600 
Càrregues Socials 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 5.104 
Tributs: IAE, IBI, ... 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 
Sumministres: llum, aigua, 

telèfon, dietes 

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2.160 
Serveis de profesionals indep. 0 0 0 0 0 0 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 33.000 
Material d'oficina 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200 
Publicitat 0 3.500 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 5.500 
Primes d'assegurances 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 
Treballs fets per altres 

empreses 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Manteniment i Reparacions 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.800 
Arrendaments  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Varis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dotació Amortitzacions 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 3.350 
Altres Despeses  d'Explotació  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Despeses d'Explotació 2.651 6.151 2.651 2.651 2.651 2.651 10.151 8.151 8.151 8.151 8.151 8.151 70.314 

Res. Ordi. abans Int. i Imp. -3.124 -6.624 -3.124 -3.124 -3.124 -3.124 189 2.189 2.189 2.189 2.189 2.189 -11.109 
Ingressos Financers             0 
Despeses Financeres deute a 

l/t 

117 114 111 108 105 102 99 96 93 90 87 84 1.203 
Despeses Financeres crédits a 

c/t 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resultat Financer -117 -114 -111 -108 -105 -102 -99 -96 -93 -90 -87 -84 -1.203 

Res. Ordi. Abans Imp. (B.A.I.) -3.241 -6.738 -3.235 -3.232 -3.229 -3.226 90 2.093 2.097 2.100 2.103 2.106 -12.312 

+ - Res. Extraordinaris             0 

Resultat del Període -3.241 -6.738 -3.235 -3.232 -3.229 -3.226 90 2.093 2.097 2.100 2.103 2.106  

Res. Acumulat Exercici -3.241 -9.979 -

13.214 

-

16.446 

-

19.675 

-

22.901 

-

22.810 

-

20.717 

-

18.620 

-

16.521 

-

14.418 

-

12.312 

 

 

Totes les dades són sense IVA o Impost Equivalent.Taula 13.6. Previsió del compte de resultats del primer any. 
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Concepte Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Octubre Nov. Desem Gener Febrer Març Total 

Saldo inicial (1) 24.800 21.275 13.619 10.094 7.447 3.922 396 1.029 3.774 6.519 6.762 9.507  

Cobrament de vendes 0 0 0 0 0 0 12.150 12.150 12.150 12.150 12.150 12.150 72.900 

I.V.A. Repercutit 0 0 0 0 0 0 2.187 2.187 2.187 2.187 2.187 2.187 13.122 

Total Entrades (2) 0 0 0 0 0 0 14.337 14.337 14.337 14.337 14.337 14.337 86.022 

Pagament de compres 0 0 0 0 0 0 1.215 1.215 1.215 1.215 1.215 1.215 7.290 

Pagament d'altres 

despeses variables 
0 0 0 0 0 0 122 122 122 122 122 122 729 

Sous i Salaris 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 23.276 

Càrregues Socials 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 5.104 

Tributs: IAE, IBI, ...          240   240 

Sum: llum, aigua, telf,.. . 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2.160 

Serv. de prof. indep. 0 0 0 0 0 0 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 33.000 

Material d'oficina 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200 

Publicitat 0 3.500 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 5.500 

Primes d'assegurances 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 

Manteniment i Reparacions 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.800 

Despeses  financeres 

deute a l/t 
117 114 111 108 105 102 99 96 93 90 87 84 1.203 

Devolució de préstam 501 504 507 510 513 516 519 522 525 528 531 534 6.207 

I.V.A. Soportat 83 713 83 83 83 83 1.673 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 9.367 

Total Sortides (3) 3.525 7.655 3.525 3.525 3.525 3.525 13.952 11.592 11.592 11.832 11.592 11.592 97.437 

Liquidació trim.I.V.A. (4)    -878   -248   2.261   1.134 

Tres. període= (2)+(3)+(4) -3.525 -7.655 -3.525 -2.647 -3.525 -3.525 633 2.745 2.745 244 2.745 2.745  

Saldo final 21.275 13.619 10.094 7.447 3.922 396 1.029 3.774 6.519 6.762 9.507 12.251  

 

IVA suportat : 18 % -- IVA repercutit : 18% --Tipus interès del crèdit : 7% 

 

Taula 13.7. Càlcul del moviment de tresoreria del primer any.  
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Concepte                         

Any: 
1 

% / 

Vendes 
2 

% / 

Vendes 
3 

% / 

Vendes 

Vendes Netes 72.900 100% 255.15

0 

100% 280.66

5 

100% 
Costos variables de 

compra i venda 

8.019 11% 28.067 11% 30.873 11% 

Cost de la M.O.D. 5.676 8% 17.142 7% 17.313 6% 

Marge Brut s/Vendes 59.205 81% 209.94

2 

82% 232.47

9 

83% 

Sous i Salaris 17.600 24% 53.152 21% 53.684 19% 

Càrregues Socials 5.104 7% 15.414 6% 15.568 6% 

Tributs: IAE, IBI, ... 240 0% 250 0% 260 0% 

Sumministres: llum, 

aigua, telèfon, dietes 

2.160 3% 2.246 1% 2.336 1% 

Serveis de profesionals 

indep. 

33.000 45% 34.320 13% 35.693 13% 

Material d'oficina 1.200 2% 1.248 0% 1.298 0% 

Publicitat  5.500 8% 5.720 2% 5.949 2% 

Primes d'assegurances  360 0% 374 0% 389 0% 

Treballs fets per altres 

empreses  

0  0  0  

Manteniment i 

Reparacions 

1.800 2% 1.872 1% 1.947 1% 

Arrendaments 0  0  0  

Dotació Amortitzacions 3.350 5% 3.350 1% 3.350 1% 

Altres Despeses  

d'Explotació 

0  0  0  

Total Despeses 

Explotació 

70.314 96% 117.94

6 

46% 120.47

3 

43% 

Res. Ordi. abans Int. e 

Imp. 

-

11.109 

-15% 91.996 36% 112.00

6 

40% 

Ingressos Financers 0  0  0  

Despeses Financeres 1.203 2% 755 0% 273 0% 

Resultat Financer -1.203 -2% -755 0% -273 0% 

Res. Ordi. abans Imp. 

(B.A.I.) 

-

12.312 

-17% 91.241 36% 111.73

2 

40% 

 + - Res. Extraordinaris 0  0  0  

Resultat abans 

d'Impostos 

-

12.312 

-17% 91.241 36% 111.73

2 

40% 

Provisió Impostos 0 0% 27.372 11% 33.520 12% 

Resultat del Període -

12.312 

-17% 63.869 25% 78.212 28% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 13.8. Anàlisi dels comptes de Pèrdues i Guanys a tres anys.  
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Any                                         

Concepte 

0 1 2 3 

€ % € % € % € % 

Actiu Fixe 19.200 43,6% 15.850 56,4% 12.500 10,5% 9.150 4,6% 

   Inmovil.litzat Material Net 7.300 16,6% 5.950 21,2% 4.600 3,9% 3.250 1,6% 

   Inmovil.litzat Inmaterial Net 4.000 9,1% 3.000 10,7% 2.000 1,7% 1.000 0,5% 

   Inmovil.lizat Financer 2.900 6,6% 2.900 10,3% 2.900 2,4% 2.900 1,5% 

   Despeses Amortitzables 

Netes 

5.000 11,4% 4.000 14,2% 3.000 2,5% 2.000 1,0% 

Actiu Circulant 24.800 56,4% 12.251 43,6% 106.73

9 

89,5% 188.22

9 

95,4% 

   Existencies         

   Realitzable         

   Tresoreria 24.800 56,4% 12.251 43,6% 106.73

9 

89,5% 188.22

9 

95,4% 

Total Actiu 44.000 100,0

% 

28.101 100,0

% 

119.23

9 

100,0

% 

197.37

9 

100,0

% Recursos Propis 24.000 54,5% 11.688 41,6% 75.556 63,4% 153.76

9 

77,9% 

   Capital 24.000 54,5% 24.000 85,4% 24.000 20,1% 24.000 12,2% 

   Reserves     -

12.312 

-10,3% 51.556 26,1% 

   Pèrdues i Guanys de l'Exercici   -

12.312 

-43,8% 63.869 53,6% 78.212 39,6% 

   Subvencions         

Pasiu Exigible a llarg Termini 20.000 45,5% 13.793 49,1% 7.137 6,0% 0 0,0% 

   Entitats de Crèdit 20.000 45,5% 13.793 49,1% 7.137 6,0% 0 0,0% 

   Altres Acreedors (leasing)         

Pasiu Exigible a Curt Termini   2.621 9,3% 36.545 30,6% 43.610 22,1% 

   Entitats de Crèdit         

   Acreedors Comercials         

   Altres Acreedors (H.P.)   2.621 9,3% 36.545 30,6% 43.610 22,1% 

Total Recursos Permanents 44.000 100,0

% 

25.480 90,7% 82.693 69,4% 153.76

9 

77,9% 

Total Recursos Aliens 20.000 45,5% 16.414 58,4% 43.682 36,6% 43.610 22,1% 

Total Pasiu 44.000 100,0

% 

28.101 100,0

% 

119.23

9 

100,0

% 

197.37

9 

100,0

% Fons de Maniobra 24.800 56,4% 9.630 34,3% 70.193 58,9% 144.61

9 

73,3% 

 

 

El % de Fons de Maniobra està calculat sobre l'Actiu Total. 

 

 

 

 

Taula 13.9. Càlcul del balanç a tres anys.  
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13.5. Càlcul dels ratis econòmics. 

Els ratis són indicadors financers que ens permeten analitzar la situació econòmica que 

hauria de tenir l’empresa. 

 

Ratis de Rendibilitat Fórmula 1 2 3 

1. (Retorn sobre la Inversió). 

ROE  

Benefici Net / Recursos Propis 

x 100 
- 84,53% 50,86% 

2. (Retorn sobre l'Actiu). ROI 
Benefici Net més interessos / 

Actiu Total x 100 
- 54,20% 39,76% 

3. Marge sobre Vendes. ROS 
Benefici Net més interessos / 

Ingressos d'Explotació x 100 
- 25,33% 27,96% 

 

 

 

 

Encara que el resultat del tercer es superior al segon, el ROE experimenta una caiguda. 

Això es degut a l’augment de les reserves en funció dels guanys obtinguts al segon 

exercici. 

El ROI del tercer any decreix com a conseqüència del líquid disponible a tresoreria. 

El marge que depèn del preu o cost del servei ens indica que els ingressos que realment 

són beneficis són creixents. 

Per tant l’empresa al tercer any estaria en disposició de poder assolir els seus objectius de 

creixement.  

 

Ratis d'Eficiència Fórmula 1 2 3 

1. Rotació de l'Actiu 
Ingressos d'Explotació / Actiu 

Total 
2,59 2,14 1,42 

     

2. Rotació del Circulant 
Ingressos d'Explotació / Actiu 

Circulant 
5,95 2,39 1,49 

 

 

L’empresa disposa d’actius en excés que es podrien invertir en l’ampliació del negoci. 

 

Taula 13.10. Ratis de rendibilitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 13.11. Ratis d’eficiència.  
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Ratis Financers Fórmula 1 2 3 

1. Líquid 
(Actiu Circulant - Existències) / 

Pasiu Exigible a Curt 
467,45% 292,07% 431,62% 

2. Disponibilitat 
Actiu Circulant  / Pasiu Exigible a 

Curt 
467,45% 292,07% 0,00% 

3. Endeutament o 

Apalancament 

Pasiu Exigible Total / Recursos 

Propis 
140,44% 57,81% 28,36% 

4. Cobertura de 

l’Immobilitzat 

(Recursos Propis + Pasiu Exigible 

a Llarg) / Actiu Fixe 
160,76% 661,55% 1680,53% 

 

 

Segons els ratis no hi ha d’haver problemes per a complir amb les obligacions a curt 

termini, disposant de marge en excés d’actiu circulant. A més l’endeutament inicial és 

substancialment decreixent, permetent més endeutament. 

L’empresa és solvent i disposa de marge de liquidesa per l’excés de tresoreria. 

 

Altres ratis Fórmula 1 2 3 

1. Fons de Maniobra 
Actiu Circulant - Pasiu Exigible a 

Curt Termini 
9.630 70.193 144.619 

 
(Recursos Propis + Pasiu Exigible 

a Llarg Termini) - Actiu Fixe 
   

2. Termini de Recuperació de 

l'Inversió: 

Nombre d'anys que es triga en 

recuperar l’ Inversió Inicial 
2 

on
 any 

3. Punt Mort o Punt 

d'Equilibri: 

Volum de vendes a partir del qual 

es genera Benefici 
86.734 152.632 155.123 

4. VAN (10%): 

 

89.450   

5. TIR: Tipus interès per el què VAN=0 86%   

 

 

 

L’empresa és solvent: AC-PC > 0. A més la inversió es recupera al segon any i el VAN de 

89.450,28 € per un cost de capital del 10%. 

Taules 13.13. Altres ratis.  

 

 

 

 

 

 

Taula 13.12. Ratis financers.  
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14. Conclusions 

Aquest projecte consisteix en resoldre el problema existent en les AMPA's que impulsen 

activitats extraescolars. La demanda d'activitats extraescolars pot ser molt variada i això fa 

que la demanda en alguns centres sigui escassa i es proposa la creació de clústers o grups 

de centres. Això genera unes necessitats de transport dels escolars d’un centre educatiu a 

un altre centre educatiu o esportiu on realitzar la tasca extraescolar preferida.  

Aquest transport de passatgers és més aviat un mitjà per millorar el benestar social de les 

famílies que tenen infants en edat escolar primària, ja que així és més fàcil que cada nen o 

nena pugui fer l’activitat que desitja, encara que no sigui en el seu propi CEIP. 

14.1. Viabilitat general tècnica, logística i econòmica. 

Aquest projecte és viable des de X punts de vista: tècnic, logístic i econòmic. 

El projecte es viable tècnicament, ja que els escolars resten acompanyats des de la 

finalització de les classes fins a la recollida dels pares un cop finalitzades les activitats 

extraescolars. Inicialment, es parteix del servei parking que disposen els CEIP’s, on els 

escolars resten a l’espera de l’arribada de l’autocar de manera organitzada. El servei 

obligatori d’acompanyament, juntament amb el monitor de parking, controla els alumnes 

que han d’accedir a l’autocar que resta estacionat en cada CEIP. Finalment, els tutors de 

les activitats extraescolars s’encarreguen de l’acollida.  

La viabilitat logística resta demostrada mitjançant la creació de les rutes i la possible 

flexibilitat de les mateixes en quant a la demanda d’instal·lacions alienes als CEIP’s. 

Malgrat que la capacitat de l’autocar es pot variar segons el volum d’escolars a transportar, 

algunes rutes hauran de disposar de dos autocar per a complir amb un temps de ruta 

pròxim als 15 minuts, especialment si s’inclouen instal·lacions alienes als CEIP’s. 

La viabilitat econòmica de la idea de negoci es demostra en l’abaratiment del cost de les 

activitats extraescolars que formarien part de la gestió proposada. S’estima un increment 

anual de serveis que oscil·larà entre un 5% i un 10% en cadascuna de les àrees o 

poblacions on s’ofereixen aquest nou servei, que no anirà necessariament acompanyat 

d’un augment de cost. Aquest rati depèn en gran mesura de l’ajust entre la demanda de 

transport i la capacitat dels mitjans de transport que operen en cada clúster. 

Hi ha un d’oportunitat i un benefici social associat a aquest projecte no quantificat i que 

resulta evident, pel fet de tenir o no instaurat aquest servei de transport i logística un CEIP, 
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 que està relacionat amb la despesa que assumeixen actualment  les famílies en les 

inscripcions a les activitats extraescolars, la qual serà menor després de l’ implantació del 

projecte.  

Tal i com es pot constatar, amb la cooperació entre AMPA’s, es genera un increment de 

llocs de treball i/o empreses vinculades al projecte que es directament proporcional al 

número de vehicles de transport i de monitors d’activitats extraescolars, la qual cosa 

representa un elevat impacte econòmic per als sectors del transport i de les activitats en el 

lleure.  

La taxa interna de rendibilitat (TIR) es defineix com el tipus d’interès que iguala el valor 

actual net (VAN) del projecte a zero. L’avaluació econòmica de la inversió, calculada 

mitjançant la TIR, és d’un 86% per a un horitzó de 3 anys. Això manifesta l’alta rendibilitat 

d’aquest pla d’empresa. 

 

14.2. Resultats esperats 

L'objectiu principal del projecte ha estat demostrar que són factibles tant les solucions 

tècniques aportades en l'àmbit del transport escolar, com la seva viabilitat econòmica. 

S’ha demostrat que la cooperació d'AMPA's permet assolir més activitats extraescolars tant 

en nombre com en varietat. Per mitjà de la teoria de jocs es demostra que és possible la 

cooperació i s’observa que s’origina un augment d’activitats extraescolars viables 

econòmicament que poden plantejar les diferents AMPA’s, amb la qual cosa s’obté 

indirectament una major quota d’alumnes apuntats en aquests tipus d’activitats coordinats 

des dels CEIP’s. 

Finalment, fent servir models de programació lineal s’ha realitzat la clusterització dels 

CEIP's de Barcelona per tal de fer més eficient la cooperació d'AMPA's i aquest fet ens ha 

permès tant la reducció dels costos de les activitats com l'augment de l'eficiència del 

transport en termes de passatgers transportats dins d'uns marges de temps establerts . No 

obstant aquesta agrupació de CEIP’s és teòrica i qualsevol altra agrupació pot ser factible 

tècnica i econòmicament sempre que es compleixin les restriccions de temps i capacitat de 

transport. Serà determinant en cada clúster els beneficis resultants de les gestions 

realitzades i possible control de totes les activitats que es realitzen als diferents CEIP’s i 

instal·lacions interessades en participar. 
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Pressupost d’execució 

El pressupost de l’execució del projecte, realitzat amb SCAN1 [1], és el següent: 

 

Concepte Quant (h.) Preu  €/h Total € 

Recopilació de dades i informació 9 16,971 152,74 

Amidaments 40 16,971 678,84 

Càlcul 43 16,971 729,75 

Representació gràfica 2,5 16,971 42,43 

Reunió interna 17 16,971 288,51 

Estudi i replantejament del projecte 9 16,971 152,74 

Consultes 3 16,971 50,91 

Confecció de la memòria 28 16,971 475,19 

Implementació d’annexos 2 16,971 33,94 

TOTAL     2605,05 

Beneficis   1,43 3725,22 

PRESSUPOST:      3643,47 

PRESSUPOST (IVA 18%):      4299,29 

 

La descripció de les tasques per concepte és la següent: 

 

 Recopilació de dades i informació inclou: 

o Identificar les activitats en instal·lacions annexes. 

o Identificar  la competència en activitats extraescolars. 

o Recopilació d’informació de mitjans de transport. 

o Anàlisi de l’entorn micro i macroeconòmic. 

 

 Els amidaments inclouen: 

o Localització d'entitats (Google Maps). 

o Amidament de rutes òptimes entre parells de nodes (SIG Google Maps). 

o Localització de CEIP's (nodes) en Google Maps. 

o Implementar una matriu de temps entre CEIP’s. 

o Inclusió temps instal·lacions en matrius clúster. 

 

 Càlcul: 

o Clusterització Lp_Solve. 

o Cluterització MINITAB. 
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o Càlcul de les rutes òptimes entre nodes amb Lp_Solve. 

o Càlcul de les rutes òptimes entre nodes, incloent instal·lacions, amb 

Lp_Solve. 

o Càlcul de la capacitat de transport. 

o Reducció del graf (Restr. tmax). 

 

 Representació gràfica: 

o Implementació de grafs mitjançant software grafos. 

o Realització de plànols de resultats mitjançant Autocad i MO Visio. 

 

 Reunions internes (si s’escau incloent la direcció del projecte): 

o Brainstorming. Conflicte front problema tècnic i condicionaments previs. 

o Plantejament, anàlisi prèvia de competència i delimitació de l’àmbit 

d'actuació. 

o Selecció del mètode de clusterització i esmenes de configuració. 

o Pla de viabilitat: anàlisi econòmica i legal. 

o Revisió del contingut i preparació de presentació. 

 

 Estudi i replantejament del projecte: 

o Selecció del mètode de clusterització. 

o Inclusió d'activitats extraescolars d'entitats. 

o Anàlisi de la normativa, viabilitat i resultats obtinguts. 

o Modificacions en el programa matemàtic. 

 

 Consultes: 

o Realització de consultes en diferents AMPA’s. 

o Realització de consultes amb els responsables de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 

 Confecció de la memòria: 

o Implementació tècnica de la memòria. 

o Implementació descriptiva de la memòria. 

o Implementació del pla de d’Empresa. 

 

 Complementació d’annexos: 

o Implementació de resultats Lp_Solve. 
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IMPACTE AMBIENTAL 

Aquest pla d’empresa, en tractar-se d’un transport terrestre de persones, presenta un 

impacte significatiu en l’atmosfera. La contaminació atmosfèrica produeix un decrement de 

la qualitat de l’aire de l’entorn com a conseqüència de les emissions en la combustió 

provinent de la reacció d’un combustible fòssil, la resuspensió per tràfic rodat i el desgast 

de frens, neumàtics i paviment. També es produeix un decrement de la qualitat ambiental 

de l’entorn pel soroll emès pels vehicles. 

Els principals contaminants emesos són els precursors d’ozó, els gasos d’efecte hivernacle, 

les partícules, substàncies acidificants, els compostos orgànics volàtils, dioxines i furans i 

metalls pesants. De referència, com a estat actual de mitjana anual* (any 2010) de 

contaminants, es poden assenyalar algunes dades de l’estació de mesurament de la 

Ciutadella com a exemple: O3: 45 µg/m
3
 - CO: 0,4 mg/m

3
- NOx: 46 µg/m

3
 - SO2: 3 µg/m

3
. 

Sent compromesos per exemple en quant a valors legislats, els límits dels òxids de 

nitrogen. 

 

Per tant, l’objectiu ambiental es refereix a l’eficiència del nostre sistema de transport privat 

col·lectiu front un de particular, tant en contaminació atmosfèrica com acústica. Són rutes 

úniques i curtes on l’eficiència, que es pot calcular per les folgances, és màxima en el 

moment en que el nombre de places d’autocar a escollir tendeix a igualar-se a la capacitat 

màxima de places necessàries. 

 

Tanmateix, atenent l’informe 2006 de l’Observatori del Risc de l’Institut d’Estudis de la 

Seguretat: 

 

Costos externs unitaris del transport a la Regió Metropolitana de Barcelona per mode de 

transport (2004): 

 Accidents Congestió Danys al paissatge i 

la natura 

Contaminació 

atmosfèrica 

Soroll Subtotal 

Vehicle privat 23,5 3,4 2,3 4,2 8,7 42,1 

Autobús 9,6 1,8 1,6 3,6 0,4 17,0 

Camió/furgoneta 5,3 2,2 2,4 4,4 4,4 18,6 

FFCC 1,2 0,0 0,8 3,5 13,0 18,6 

Costos unitaris (€/1.000pax.km i €/tones.km) 
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Els costos unitaris de contaminació atmosfèrica i soroll (euros per passatger i quilòmetre o 

euros per tona i quilòmetre) són més grans en el cas del vehicle privat que en l’autobús 

(autocar). Per tant, el sistema proposat, redueix la contaminació produïda front els 

desplaçaments que un vehicle privat particular produeix en el cas dels pares que porten els 

seus fills (també els d’altres) a un altre centre on fer activitats extraescolars, sent un cas 

minoritari actual. 

D’altra banda, s’assenyala que els autocar circularan per carrers a baixa velocitat, que en 

concordança amb la seguretat i amortització desitjable no seran d’antiguitat i que la 

eficiència i tipus de combustibles d’autocars cada cop evolucionen cap a una mobilitat més 

neta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dades segons la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya. 
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