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Sumari 

El següent sumari es genera i s’actualitza automàticament amb l’opció “actualizar campos” 

que surt quan es prem el botó dret del ratolí a sobre d’ell. 
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Annex 1. Taula de CEIPs pertanyents a la ciutat de Barcelona durant l’estudi de 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1.1 Taula extreta de l’estudi de 2011 de correspondència entre node i CEIP.  

Es creu important tenir com a referència la taula de CEIPs ubicats a la ciutat de Barcelona durant l’estudi de 2011 per poder fer una comparativa de 

forma ràpida de les diferències entre aquell any i el de l’estudi actual.  

 

 
0  

CEIP Ramón Casas  20  CEIP Ferran Sunyer  40  CEIP Ítaca  60  CEIP Lope de Vega  

1  CEIP SEAT  21  CEIP Rubén Darío  41  CEIP Mediterrània  61  CEIP Josep Maria Jujol  

2  CEIP Enric Granados  22  CEIP Collaso i Gil  42  CEIP Alexandre Galí  62  CEIP Patronat Domènech  

3  CEIP Bàrkeno  23  CEIP Drassanes  43  CEIP Mallorca  63  CEIP La Farigola del Clot  

4  CEIP Can Clos  24  CEIP Joan Miró  44  CEIP Orlandai  64  CEIP Provençals  

5  CEIP Pau Vila  25  CEIP N-II de Pràctiques  45  CEIP Escola de la Concepció  65  CEIP Pere IV  

6  CEIP Polvorí  26  CEIP Diputació  46  CEIP Dolors Monserdà - Santapau  66  CEIP Escola Casas  

7  CEIP Tres Pins  27  CEIP Milà i Fontanals  47  CEIP Tabor  67  CEIP Tabor  

8  CEIP Escola de Bosc de Montjuic  28  CEIP Lavínia  48  CEIP Costa i Llobera  68  CEIP Sagrada Familia  

9  CEIP La Muntanyeta  29  CEIP Barcelona  49  CEIP Nabí  69  CEIP Fructuós Gelabert  

10  CEIP Cavall Bernat  30  CEIP Baixeras  50  CEIP Els Xiprers  70  CEIP La Sedeta  

11  CEIP Carles I  31  CEIP Les Corts  51  CEIP Antoni Brusi  71  CEIP Virrei Amat  

12  CEIP Lluís Vives  32  CEIP Ausiàs March  52  CEIP Bogatell  72  CEIP Sant Joan de Ribera  

13  CEIP Perú  33  CEIP Duran i Bas  53  CEIP Les Glòries Catalanes  73  CEIP Dovella  

14  CEIP Gayarre  34  CEIP Els Llorers  54  CEIP Vila Olímpica  74  CEIP Jovellanos  

15  CEIP Pau Romeva  35  CEIP Castella  55  CEIP Carlit  75  CEIPM Reina Violant  

16  CEIP Mossèn Jacint Verdaguer  36  CEIP Cervantes  56  CEIP Ramon Llull  76  CEIP Poeta Foix  

17  CEIP Francesc Macià  37  CEIP Pere Vila  57  CEIP Llacuna  77  CEIP Rius i Taulet  

18  CEIP Barrufet *Sants  38  CEIP Parc de la Ciutadella  58  CEIP La Mar Bella  78  CEIP Pau Casals-Gracia  

19  CEIP Miquel Bleach  39  CEIP Auró  59  CEIP L'Arenal de Llevant  79  CEIP Mas Casanovas  



Gestió clusteritzada de les activitats extraescolars proposades a diversos centres educatius Pág. 3 

 

Annex 2. Taula amb els temps de trajecte entre els CEIPs de la ciutat de Barcelona 

En aquest Annex es deixa una fragment de la taula amb els temps de trajecte dels 165 CEIPs que formen part de la ciutat de Barcelona. La taula 

complerta és massa gran per annexar-la i es creu que amb l’exemple és suficient per entendre com s’ha treballat.  

                               

Taula. 2.1. Fragment de la taula de temps entre CEIPs. 
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Annex 3. Reglament intern per activitats extraescolars 

CAPÍTOL I. GENERALITATS I OBJECTIUS 

Article 1  

L’AMPA podrà organitzar activitats extraescolars segons s’estableix als Estatuts de la mateixa. Aquestes activitats tindran per objecte 

complementar la formació dels alumnes i s’organitzaran fora de l’horari lectiu. 

Article 2 

Les activitats organitzades estaran obertes a tots els alumnes de l’escola. Tanmateix, els alumnes quines famílies siguin membres de l’AMPA 

gaudiran sempre de preferència en aquelles activitats de quòrum limitat, així com d’una rebaixa en el preu respecte a les famílies no membres. 

Article 3 

En el moment d’iniciar-se el curs escolar, l’AMPA oferirà a totes les famílies l’oferta d’activitats extraescolars provisional. S’informarà a les famílies 

dels preus, horaris, data d’inici i qualsevol especificació que sigui necessària. Es marcarà un termini per rebre les inscripcions i en el cas de què hi 

hagi més sol·licituds que places en per una activitat, es decidirà si ampliar aquesta activitat o bé fer un sorteig entre totes les peticions rebudes a 

termini (en aquest cas es tindrà en compte l’article 2 i 6 d’aquest reglament). 

Article 4 

El fet de formalitzar una inscripció implica que la família es compromet a fer front als pagaments que AMPA marqui per l’activitat, així com a 

respectar les normes del present reglament. 

Article 5 
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Les famílies podran donar de baixa voluntàriament als seus fills i filles de les activitats inscrites. 

Es determina el període per donar-se de baixa d’una activitat fins a 15 dies abans de que s’iniciï el següent trimestre, notificant-ho a la Comissió 

d’Extraescolar (AMPA). 

Article 6 

En cas de que es vulgui donar de baixa d’una activitat abans de finalitzar el trimestre, s’haurà de satisfer, almenys, la quota del trimestre en curs, 

tenint en compte que en certes activitats la inscripció pot comportar un compromís de pagament de la totalitat. 

Només es permetrà el no pagament de la quota trimestral, només la del mes en curs, en casos com: 

Malaltia de l’alumne justificada amb presentació de justificant mèdic en el qual especifiqui que no pot seguir amb l’activitat durant la resta del 

trimestre o curs. 

Si ha hagut un canvi en la situació laboral o econòmica de la família. 

Altres casos. Aquests seran sotmesos a estudi per part de l’AMPA 

En tot cas, caldrà que s’argumenti per escrit el motiu de la baixa, tots ells podran ser sotmesos a estudi. 

Article 7 

En el cas d’incompliment de pagament de la quota mensual o trimestral d’una activitat, es reclamarà a la família el seu pagament. 

Si en el termini de 10 dies no s’ha regularitzat el pagament o no s’ha arribat a un acord amb l’AMPA, s’estudiarà el cas i es determinarà si es 

procedirà al següent: 
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No es permetrà a l’alumne gaudir de cap servei que ofereix l’AMPA fins posar-se al dia de la quota que degui, amb el recàrrec que s’hagi hagut de 

pagar degut a la devolució de rebuts. 

Article 8 

En relació a l’article anterior, és aconsellable que les famílies, abans de fer una inscripció, parlin amb els seus fills per assegurar-se la conveniència 

de la realització d’una activitat determinada. També és aconsellable que s’assisteixi a les reunions informatives que es convoquin per cada activitat, 

on es podrà valorar l’abast de les mateixes. 

Article 9 

En aquella activitat que disminueixi el número d’assistents per motiu de baixa d’alumnes durant el curs, es reunirà a les famílies restants per trobar 

una solució, una d’elles podria ser l’increment de la quota mensual. En cas de no trobar una solució es donarà de baixa l’activitat. 

 

Abans de que l’AMPA prengui les mesures especificades en l’anterior paràgraf, l’AMPA farà una crida a totes les famílies de l’escola per si estan 

interessats en inscriure’s en l’activitat afectada. 

Article 10 

No s’iniciaran les extraescolars que no arribin a un mínim d’alumnes d’inscrits necessaris segons el projecte que determina la quota mensual per 

assistent. Aquestes extraescolars es tindran en compte per a propers períodes escolars, fins que l’AMPA decideixi donar-la de baixa definitiva del 

ventall d’activitats. 

CAPÍTOL III. REALITZACIÓ I SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS D’EXTRAESCOLARS 

Article 11 
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En cas que en algun dia puntual no pugui oferir-se aquest servei per motiu de l’empresa aliena a l’AMPA, es procedirà a trucar als pares per venir a 

recollir als seus fills i se’ls oferirà la possibilitat de ludoteca (sense incrementar el preu mensual de la quota) durant el temps que es realitzi 

normalment aquesta activitat. En cap cas s’utilitzarà cap altre mitjà de transport privat o públic. 

En cas de malaltia del mestre de l’extraescolar també es comunicarà als pares el més aviat possible i s’oferirà el mateix servei de ludoteca amb les 

mateixes condicions esmentades anteriorment. 

En cas de malaltia permanent del professor o que aquest deixi d’oferir els seus serveis, es buscarà substitut el mes aviat possible tenint en compte 

el perfil i currículum necessari dels candidats per a impartir l’activitat. 

Article 12 

Per a qualsevol suggeriment o queixa de la família de l’alumne participant en la extraescolar, referent a l’activitat o del mestre que la imparteix, 

s’haurà de comunicar per escrit mitjançant la bústia de l’AMPA, l’apartat d’extraescolars de la web o lliurament en mà en les hores establertes de 

l’AMPA. 

Totes aquelles queixes o suggeriments que arribin seran estudiades per l’AMPA i si cal comunicats al mestre per a la seva solució. 

L’AMPA farà un seguiment de les extraescolars durant el curs per a constatar que es realitzen amb satisfacció. 

CAPÍTOL III. RÈGIM DISCIPLINARI 

Article 13 

Es podrà donar de baixa a qualsevol alumne que distorsioni el desenvolupament normal d’una activitat, sempre a proposta del monitor encarregat 

de la mateixa i informant a l’AMPA i a la Direcció de l’escola. Prèviament es convocarà a la família per si la situació es pot resoldre. En tot cas, la 

família quedarà obligada al pagament del trimestre en el qual es fes efectiva la baixa de l’alumne per motius disciplinaris. 


