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Resum 

L’objectiu d’aquest projecta és la creació d’un servei per a la realització d’activitats 

extraescolars de forma conjunta entre els Col·legis d’Estudis Infantils i de Primària (CEIP) 

ubicats a la ciutat de Barcelona per a nens i nenes d’entre 6 i 11 anys. 

La necessitat del projecte sorgeix de la idea que una millor comunicació i organització entre 

les Associacions de Mares i Pares del CEIPs de la ciutat de Barcelona per a la gestió de les 

activitats extraescolars podria suposar una millora important tant per CEIPs, AMPAs, 

famílies i alumnes i fins i tot derivar en una millor oferta d’activitats extraescolars amb més 

diversitat i millors condicions per realitzar-les. 

Per tant, el servei pretén aconseguir una comunicació i col·laboració entre aquests CEIPs i 

que l’oferta d’activitats extraescolars no depengui únicament del propi centre on estudia 

l’alumne sinó que es comparteixi amb altres, derivant en la possibilitat d’oferir un ventall 

molt més ampli d’activitats oferides i unes millors condicions pel seu desenvolupament. 

Per a aconseguir-ho, cal poder garantir el transport dels alumenes entre el CEIP en el qual 

estudien fins el centre on es realitza l’activitat, i cal que aquest transport es faci de forma 

segura i complint les restriccions legals de temps de trajecte i condicions de transport sota 

el marc legal de la ciutat de Barcelona. 

L’estudi engloba aspectes econòmics, socials, mediambientals, legals i la situació actual de 

la ciutat de Barcelona en quant als CEIPs que s’ubiquen actualment a la ciutat. Tenint 

present totes aquestes variables es desenvolupa un problema matemàtic per definir la 

millor manera d’associar els CEIPs tot derivant en una proposta de clusterització que 

defineix quins CEIPs hauran de col·laborar entre ells per a l’organització de les activitats 

extraescolars. 

També es realitza una proposta de promoció del servei mitjançant una estratègia digital 

consistent en una web que serveix alhora de promoció com de gestió entre les AMPAs, els 

usuaris interessats en inscriure’s al servei i l’empresa encarregada de la gestió dels 

clústers. 
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1. Glossari 

CEIP: Sigles de Col·legi d’Estudis Infantils i Primària. 

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. 

Clúster: És el resultat d’un agrupament d’entitats interrelacionades que treballen en un 

mateix sector i que col·laboren estratègicament per obtenir beneficis comuns. 

Graf: Representació simbòlica dels elements constituïts s’un sistema o conjunt, mitjançant 

esquemes gràfics. 

Arc: Element d’un grafo que representa la relació orientada entre nodes. 

Node: Element d’un grafo que representa cada una de les entitats relacionades. 

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. 

TSP: Traveling Salesman Problem. Problema que defineix la ruta de cost mínim passant 

per cada node, sortint i finalitzant en un donat. 

CVRP: Capacited Vehicle Routing Problem. Problema que tracta de determinar els 

recorreguts de k vehicles de capacitat Ck que partint d’un origen comú han de passar per 

un conjunt de llocs d’interès (clients) per recollir o distribuir mercaderies segons una 

demanda (di) i tornar de nou a l’origen de manera que la distància total recorreguda (el cost 

o el temps de trajecte) pel conjunt de vehicles sigui mínima. 
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2. Prefaci 

2.2. Origen del projecte 

Arran de l’estudi realitzat a l’any 2011 amb títol “Pla d'empresa d'organització logística entre 

els CEIPs de Barcelona per assolir la màxima varietat i ocupació en activitats extraescolars 

mitjançant programació lineal” de Pere Figueres Castell i Jordi Martínez Villaplana on van 

proposar una agrupació dels CEIPS pertanyents a la ciutat de Barcelona en les seves 

activitats extraescolars per tal d’aconseguir la demanda suficient per dur a terme les 

activitats de forma viable i efectiva, sorgeix la necessitat de, no només actualitzar l’estudi a 

la realitat actual, sinó també ampliar-lo i incloure nous termes i condicions per intentar 

arribar a conclusions més evidents i més properes a la realitat. 

2.3. Motivació 

Tenint a l’abast un projecte que no només repercuteix de forma clara i directa tant en 

l’educació com en el correcte desenvolupament dels infants i que pot aportar beneficis 

interesants per a la ciutat, la motivació sorgeix també per ser un projecte molt complet i 

interdisciplinari, on es poden aplicar coneixements diversos tant de gestió de transports, 

logística, programació lineal i que suposa un repte emocionant per acabar una enginyeria. 

2.4. Requeriments previs 

Prèviament a l’inici del projecte és necessari conèixer be el treball realitzats pels companys 

per poder complementar l’estudi i aportar noves propostes i realitats a l’estudi després de 

quatre anys. 
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3. Introducció 

Les activitats extraescolars són un complement educatiu considerat com a molt important 

pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya [1]. Les Associacions de Mares 

i Pares d’Alumnes (AMPAs) organitzen les diferents activitats extraescolars - considerades 

clau pel correcte desenvolupament i formació de qualsevol infant - de cada Col·legi 

d’Estudis Infantils i Primària (CEIP) i es preocupen de què aquestes activitats es realitzin en 

les condicions òptimes per poder considerar-se com aquest complement educatiu de 

qualitat. La problemàtica sorgeix en el moment en què es para atenció a la relació oferta-

demanda que actualment hi ha a aquests centres. Actualment s’organitza de la següent 

manera: cada AMPA de cada CEIP actua com un organisme independent, organitzant les 

activitats extraescolars del seu centre, oferint les activitats que es considerin adients i 

decidint si es realitzen les activitats a la pròpia escola o be externalitzant el servei, tot això 

sense tenir en consideració el que estigui passant a altres centres veïns (veure figura 3.1). 

 

Figura 3.1. Estructures actuals de l’organització d’activitats extraescolars. 

A la figura 3.1 es veu un exemple de un possible CEIP 1 que organitza les seves activitats a 

través de la seva AMPA. El CEIP 2 actúa d’igual manera. L’AMPA del CEIP 3 externalitza 

l’organització de les seves activitats a una empresa externa. 

Per veure un exemple real d’això s’investiga com organitza el CEIP Poeta Foix (col·legi de 

la ciutat de Barcelona situat al barri de Gràcia-Via Augusta) i s’observa que l’AMPA 

d’aquest CEIP [2] organitza les activitats extraescolars del propi CEIP (actua igual que el 

CEIP 1 de la figura 3.1). 

Per mostrar un altre exemple diferent, també es pren l’exemple del CEIP Diputació, on cada 

activitat extraescolar està organtizada per una empresa externa diferent [3]. La taula 3.1 

mostra la taula que relaciona cada activitat amb el responsable d’organitzar-la (actua com 

el CEIP 3 de la figura 3.1). 
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Empresa/Persona Activitat 

Xaranga S.C.P. Activitats Varies 

E-Sport Viu Esportives 

TEAM Bàsquet 

Esportiu Rocafort Piscina 

Escacs Escacs 

Escriptura Creativa Escriptura Creativa 

Ioga Ioga per Nens 

Taula 3.1. Taula que ralciona l’empresa o persona encarregada d’organitzar cada activitat 

extraescolar del CEIP Diputació. 

Ara bé, l’exemple del CEIP Pare Poveda (col·legi de la ciutat de Barcelona situat al barri de 

Vallcarca) és un exemple de que actualment existeix un interés d’associar-se entre CEIPs 

per organitzar les activitats extraescolars conjuntament. L’AMPA del CEIP Pare Poveda 

colabora amb l’AMPA del CEIP Josep Maria de Sagarra (col·legi situat al mateix barri de 

Vallcarca) per la organització de les seves activitats extraescolars [4]. Aquestes dues 

AMPAs externalitzen el servei d’organitzarció de les activitats extraescolars a la Fundació 

del Bàsquet Català de Vallcarca Nord [5] per l’organització de les activitats extraescolars de 

Bàsquet i Futbol (veure figura 3.2). 

 

Figura 3.2. Estructura actual en l’organització d’activitats extraescolars del CEIP Pare 

Poveda (a la imatge CEIP 2) i el CEIP JM Sagarra (a la imatge CEIP 3) 

Les activitats extraescolars necessiten d’una bona planificació i una demanda suficient per 

desenvolupar-se en condicions òptimes i molts d’aquests CEIPs han patit durant aquests 

anys una manca d’alumnes apuntats a aquestes activitats. Trobar solució a aquest punt és 

de gran importància per a les AMPAs i aquest és un terreny a explorar i poder aportar 

solucions viables. 
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3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu del projecte és trobar una millor relació oferta-demanda d’activitats extraescolars 

per a nens d’entre 6 i 11 anys de l’existent actualment, intentant proposar als CEIPs de la 

ciutat de Barcelona un nou programa amb les activitats a oferir durant el pròxim curs. 

Al final, es tracta de poder programar l’oferta d’activitats extraescolars del futur curs escolar 

per als 165 CEIPs (Col·legi d’Estudis Infantils i Primària) pertanyents a la ciutat de 

Barcelona. 

3.2. Abast del projecte 

Aquest projecte contempla els 165 CEIPs pertanyents a la ciutat de Barcelona i està pensat 

per ser aplicat en cada curs lectiu (de setembre a juny) durant un període no superior a 4 

anys. La viabilitat de la proposta tindrà una validesa màxima de 4 anys ja que al transcórrer 

aquest temps s’hauria de realitzar un nou estudi tenint en compte els canvis polítics, socials 

i d’infraestructura de CEIPs i ciutat, en cas de creure’s convenient. 

Encara que seria lo desitjable, no es consideren dins de l’abast del projecte totes les 

activitats extraescolars ofertes actualment per les AMPAs, sinó que només es tindran en 

compte les activitats de la següent llista: 

 Anglès 

 Arts plàstiques 

 Escacs 

 Música 

 Teatre 

 Futbol 

 Futbol Sala 

 Piscina 

 Iniciació esportiva 

 Arts marcials 

 Patinatge 

 Bàsquet 

 Dansa 

 

De la mateixa manera, el projecte no abastarà tot el rang d’edats possibles, sinó que es 

centrarà en els infants amb edat compresa entre els 6 i els 11 anys. 
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4. Anàlisis de la ciutat de Barcelona en referència 

als CEIPs i les activitats extraescolars 

Aquest és, segurament, un dels punts més importants per conèixer l’autèntica necessitat 

d’aquest estudi: arribar a conèixer la situació actual de l’entorn en el que es pretén fer la 

implementació final serà un primer indicador de la necessitat del projecte.  

4.1. Activitats extraescolars 

S’entén com activitat extraescolar a tota aquella activitat realitzada fora de l’horari escolar i 

on els alumnes duen a terme activitats que tant poden ser físiques com mentals. Encara 

que es realitzen fora de l’horari escolar i no apareixen en el programa lectiu dels estudiants, 

les activitats extraescolars estan lligades sempre amb l’educació de l’alumne. Són un 

complement educatiu que ofereix la gran majoria dels col·legis, tant públics com privats i 

suposen un pilar important per un bon desenvolupament dels infants, on a part de treballar 

aspectes físics, també s’educa sota un entorn d’esport i activitat. Els alumnes no només 

milloren les aptituds per a l’activitat escollida, sinó que aprenen a relacionar-se amb els 

companys, a competir de forma adequada i altres aspectes que no són tan evidents 

d’ensenyar en un aula. 

Segons el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya [1] les activitats 

extraescolars acompleixen les funcions socials següents: 

 D'una banda, asseguren atenció i protecció als infants quan l'escola ha tancat i la 

família no se'n pot fer càrrec encara. 

 D'altra banda, proporcionen als infants unes oportunitats educatives diferents i 

complementàries a l'escola. 

 Finalment, en alguns casos esdevenen una eina de compensació de les 

desigualtats socials, culturals i econòmiques 

Tant és així, que la Llei d’Educació de Catalunya [6] parla al capítol VI del Títol III, article 41 

de l’equitat a l’accés a les activitats de lleure descriu el següent: 

Article 41 

Les administracions públiques han d'establir mesures de foment per a garantir que tots els 

alumnes puguin participar en els plans i programes socioeducatius i en les activitats 
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d'educació en el lleure en condicions d'equitat, sense discriminació per raons econòmiques, 

territorials, socials, culturals o de capacitat. 

Com s’ha dit, les AMPAs de cada escola són les encarregades d’organitzar les seves 

activitats extraescolars, encara que a vegades decideixen externalitzar el servei a empreses 

dedicades al sector i que garanteixen una bona gestió de les mateixes. Això, però, no 

acostuma a passar ja que la majoria prefereixen que les activitats es realitzin a la mateixa 

escola, aportant comoditat tant a nens com a famílies. Si es té en compte tot això, es veu 

que la preocupació de les AMPAs, així com també del Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya [1], resideix en aconseguir que tots els alumnes assisteixin, com a 

mínim, a una activitat extraescolar. 

4.2. Necessitat d’un canvi en la relació oferta-demanda 

Com es comenta, les activitats són un complement important en l’educació dels alumnes i 

per aquest motiu, la importància de què aquestes es realitzin sota les condicions desitjades 

és molt alta. Les condicions més importants que s’han de mirar de complir es resumeixen 

en dues: 

 Instal·lacions i material de qualitat per al desenvolupament de l’activitat 

 Grups equilibrats i amb suficient nombre d’alumnes per al correcte 

desenvolupament de l’activitat 

En els darrers anys i per diversos motius, la demanda d’alumnes per realitzar aquestes 

activitats havia disminuït notablement, arribant a una situació preocupant per no poder 

disposar de les condicions òptimes per dur-les a terme, concretament la segona. Fins i tot 

s’arriba a la situació d’haver de tancar una activitat per falta d’un mínim necessari d’inscrits. 

En aquest punt és important observar com s’afronta actualment la relació oferta-demanda 

en cada CEIP, ja que com es mostrava a la figura 3.1, cada CEIP actua com una entitat 

independent i fa front a la relació oferta-demanda únicament del propi centre. D’aquesta 

manera es troben les següents relacions: 

d1 ↔ o1 / d2 ↔ o2 / d3 ↔ o3...   On di correspon a la demanda del CEIP i i oi correspon a 

l’oferta del CEIP i. 

Per tant, la necessitat d’aconseguir una millora d’aquestes condicions requereix estudiar 

possibles alternatives. Una possible proposta seria la d’ajuntar les demandes de diversos 

centres en un sol. Aquesta nova proposta plantejaria les relacions d’aquesta altra manera: 
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d1 + d2 +d3 ↔ o1 + o2 + o3. On di correspon a la demanda del CEIP i i oi correspon a 

l’oferta del CEIP i. 

Els beneficis immediats d’aquest mètode serien, a part de homogeneïtzar la relació oferta-

demanda per al conjunt de centres, aconseguir major demanda en cada activitat i per altra 

banda un estalvi de costos, ja que menys escoles necessitaran mantenir i preparar les 

instal·lacions i material necessari.  

4.3. Infraestructura: distribució geogràfica dels CEIPs de 

Barcelona 

Durant el curs de 2011, dos alumnes de la ETSEIB van dur a terme un estudi sobre 

aquesta mateixa problemàtica. Segons el treball “Pla d'empresa d'organització logística 

entre els CEIPs de Barcelona per assolir la màxima varietat i ocupació en activitats 

extraescolars mitjançant programació lineal” de Pere Figueras Castell i Jordi Martínez 

Villaplana [7]. La situació econòmica-social que es van trobar durant aquest estudi previ de 

2011 era un entorn de crisis i recessió econòmica important. Allò afegia a la proposta de 

projecte un gran valor ja que suposava una millor organització de les institucions educatives 

públiques que podia derivar en estalvi de costos no només per als centres d’educació sinó 

també per a les famílies. La situació actual difereix de la de fa cinc anys i sembla que el 

context de crisi econòmica comença a millorar. No obstant, en aquesta etapa de 

recuperació també es centren els esforços en estalviar costos en sectors públics, fins al 

punt d’haver patit les escoles públiques fortes retallades econòmiques, i una investigació 

més profunda del projecte de 2011 podria ser molt beneficiosa per a la ciutat en quant a 

avantatges econòmics es refereix. 

Segons el projecte de 2011 [7], a la ciutat de Barcelona hi havia un total de 160 CEIPs 

(veure taula 1.1 d’aquests CEIPs a l’Annex 1). Evidentment, en cinc anys aquesta situació 

ha canviat i alguns dels centres han desaparegut, altres s’han traslladat i tenen una nova 

ubicació i inclús han aparegut nous centres a la ciutat. Tots aquests canvis d’infraestructura 

s’hauran de tenir en compte a l’hora de realitzar el nou estudi. A continuació es descriuen 

els canvis més considerables que afecten als CEIPs de la ciutat de Barcelona. 

 El CEIP de les Glòries Catalanes passa a ser Escola Fort Pienc. A l’any 2005 

s’inicien els tràmits per traslladar el CEIP a la plaça Fort Pienc, ja que fins ara les 

classes es duien a terme a uns barracons que no eren segurs pels alumnes.  

 El CEIP Miquel Batllori durant el curs 2005/06 passa a anomenar-se CEIP Torrent 

de Can Carabassa. 
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 La Escuela Nacional I de Práctiques va passar a denominar-se Escola Jaume I a 

l’any 2008. 

 El CEIP Univers és un centre de nova creació que apareix al curs 2009/2010 i 

s’instal·la al Carrer de Siracusa 16 de Barcelona. 

 El CEIP Menendez i Pidal passa a anomenar-se CEIP Arc de Sant Martí. 

 Al llarg del curs 2008/2009 s’esdevé el canvi de nom del CEIP Virrei Amat per 

Escola Poblenou amb l'objectiu d'arrelar-se més al barri. 

 El anteriorment conegut com CEIP Sant Joan de la Ribera va canviar de nom l’any 

2011 per CEIP Rambleta del Clot amb motiu del 25è aniversari del centre. 

 El CEIP Encants està previst que es traslladi al Carrer Castillejos 180 de 

Barcelona durant l’any 2016. Per tant, l’estudi considerarà aquesta com la ubicació 

real del centre, ja que el projecte té un abast de quatre anys. 

 L’escola coneguda com Rosa dels Vents (o CEIP Joan XXIII) va haver de tancar 

les portes. No obstant, el recinte va acollir l’Escola Congrés-Indians que es va 

traslladar allà. 

 Apareix un nou centre conegut com CEIP Fluvià al Carrer de Fluvià 60 de 

Barcelona. 

 Apareix un nou centre conegut com CEIP La Maquinista al Carrer Sao Paulo 1-9 

de Barcelona. 

 Apareix un nou centre conegut com CEIP Sant Martí al Carrer Sant Joan de Malta 

130 de Barcelona. 

 A l’any 2014, el CEIP Perú passa a dir-se Escola Cal Maiol per motiu del seu 75 

aniversari 

Moltes de les modificacions anteriorment comentades no són més que canvis en el nom de 

l’escola, però s’hauran de tenir en compte els centres de nova creació així com els que han 

canviat d’ubicació  a l’hora de realitzar l’estudi. La taula de centres també s’actualitza amb 

les noves denominacions dels centres. La taula 4.1 conté els 165 CEIPs amb els que es 

treballarà en aquest projecte. Cada centre s’associa a un número per simplificar la 

denominació de les escoles durant les diverses investigacions que es duran a terme al llarg 

del projecte. Per tenir una visió més organitzada dels centres, es defineix una classificació 

per barris a la taula 4.1. 
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# CEIP Barri # CEIP Barri 

21 Rubén Darío 

Raval 

68 Sagrada Familia 

El Baix Guinardó 

22 Collaso i Gil 70 La Sedeta 

27 Milà i Fontanals 74 Jovellanos 

35 Castella 79 Mas Casanovas 

36 Cervantes 

Barceloneta 

69 Fructuós Gelabert 

38 Parc de la Ciutadella 146 
Sant Antoni Maria 
Claret 

41 Mediterrània 78 Pau Casals-Gracia 
 El Clot 

42 Alexandre Galí 73 Dovella 

30 Baixeres 
Gòtic 

81 Octavio Paz 

 La Sagrera 

23 Drassanes 113 Doctor Ferran i Clua 

11 Carles I 

Poble Sec 

125 Pegaso  

16 Mossèn Jacint Verdaguer 161 Congrés-Indians 

36 La Muntanyeta 108 El Sagrer  

51 Antoni Brusi 

Poblenou 

12 Lluís Vives 

 Les Corts-Camp 
Nou 

52 Bogatell 15 Pau Vila Romeva 

54 Vila Olímpica 28 Lavínia 

57 Llacuna 29 Barcelona 

58 La Mar Bella 31 Les Corts 

59 L'Arenal de Llevant 32 Ausiàs March 

65 Pere IV 168 Pau Romeva 

60 Lope de Vega 39 Barrufet *Sants 

61 Josep Maria Jujol 
Gràcia - Via 
Augusta 

40 Ítaca 

76 Poeta Foix 39 Auró 
Les Corts - 
Entença 

16 Escola de la Concepció 

Eixample 

123 Turó Blau 

   
   
Sant Andreu 

43 Mallorca 126 
Mestre Enric Gibert i 
Camins  

62 Patronat Domènech  
 
Vila de 
Gràcia 

136 Bernat de Boïl 

75 Reina Violant 137 Sant Pere Nolasc 

118 Arc Iris  143 Ignasi Iglésias 

166 L'univers 149 Eulàlia Bota 

47 Tabor 

Fort Pienc 

150 Baro de Viver 

55 Carlit 167 La Maquinista 

56 Ramon Llull 127 El Turó  

87 Brasil 130 Calderón de la Barca 

Turó de la Peira 160 Encants 131 Mare Nostrum 

162 Fort Pienc 116 El Carmel  

13 Perú   
  
  
Sants 

119 Angels Garriga   
  
  
  

17 Francesc Macià 120 Heura 

19 Miquel Bleach 122 Taxonera 

41 Cavall Bernat 76 Font d'en Fargas 



Pág. 18  Memòria 

 

  

 

  

  
  
Carmel-Horta 

33 Duran i Bas 80 Pit-Roig 

14 Gayarre 121 
Torrent de Can 
Carbassa 

25 N-II de Pràctiques 152 Sant Jordi 

20 Ferran Sunyer   
  
  
Sant Antoni 

153 Sant Josep Oriol 

  
Trinitat Nova 

24 Joan Miró 155 Ramón y Cajal 

26 Diputació 156 Mestre Morera 

34 Els Llorers 157 Ferrer i Guàrdia 

124 Timbaler del Bruc 

Porta 

158 Elisenda de Montcada 

128 Palma de Mallorca 159 Ciutat Comtal 

129 Splai  154 Ramon Berenguer III 

138 Santiago Rusiñol 44 Orlandai 

139 Víctor Català 106 Coves d'en Cimany Sarrià-Pedralbes 

144 Prosperitat 132 Pau Casals 

  Horta-Guinardó 145 Tibidabo 133 Baloo  

92 Mercè Rodoreda 134 Els Pins 

46 
Dolors Montserdà-
Santapau 

  
Sarrià-Sant 
Gervasi 

0 Ramón Casas 

  Sants-Montjuic 

48 Costa i Llobera 1 SEAT 

49 Nabí 40 Bàrkeno 

50 Els Xiprers 33 Can Clos 

172 Tàber 27 El Polvorí 

63 La Farigola del Clot 

  
Sant Martí 

34 Enric Granados 

64 Provençals 26 
Escola de Bosc de 
Montjuïc 

66 Escola Casas 32 Tres pins 

169 Poblenou 80 Miralletes 

 Guinardó-Sant 
Pau 

170 Rambleta del Clot 91 Antoni Balmanya 

171 Sant Martí 94 Torrent d'en Melis  

37 Pere Vila 96 Escola del Mar 

83 Joaquim Ruyra 
  
  
Diagonal 
Mar 

97 Emili Juncadella 

88 Concepción Arenal 114 Parc del Guinardó 

98 General Prim 87 Tresfonts 

99 Eduard Marquina 93 Estel-Guinardó 

163 Fluvià 95 Mare de Déu de Mont.  

82 Catalònia 

   
Sant Martí 
de 
Provençals 

140 Marinada 

 Les Roquetes 

84 Bac de Roda 141 Tomàs Moro 

85 Els Porxos 142 Aiguamarina 

89 La Palmera 147 Gaudí 

110 La Pau 151 Antaviana 

111 Els Horts  173 Turó de Roquetes 

152 La Caixa 111 Àgora 

165 L'arc de Sant Martí    
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77 Rius i Taulet 

  Vallcarca 

102 La Farigola de Vallcarca 

103 Montseny  

104 Pare Poveda  

105 Josep Maria de Sagarra 

90 l'Estel  

 Parc Güell 100 Turó del Cargol 

101 Baldiri Reixac 

Taula 4.1. Classificació actual dels CEIPs de la ciutat de Barcelona per barris i la numeració 

d’aquests. 
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5. Descripció de la problemàtica 

Per tal d’assegurar la viabilitat del programa d’activitats extraescolars dels diferents CEIPs 

es proposa com solució la possibilitat d’associar una mínima quantitat de demanda 

necessària per assegurar un desenvolupament òptim de l’activitat així com garantir la 

correcta viabilitat del programa. Amb aquesta proposta es pretén ajuntar les demandes 

d’una agrupació de CEIPs  - a partir d’ara, a una agrupació de CEIPs que compartirien la 

demanda i la oferta es coneixerà com a clúster - contra una sola activitat. D’aquesta 

manera, es tindrien un seguit de clústers que cadascun compartiria la demanda entre els 

CEIPs que l’integrin. 

És en aquest punt on s’ha d’estudiar les possibilitats d’associació per determinar la millor 

manera de fer-ho, aconseguint les millors condicions per als alumnes i per a les AMPAs. A 

l’hora de determinar aquesta millor manera d’associar els centres, es tindran en compte 

aspectes com la durada de transport entre un centre i un altre, la demanda actual dels 

centres, les activitats del programa del centre i les instal·lacions, entre altres coses. 

Aquestes característiques es consideraran per assolir l’objectiu d’un correcte funcionament 

de les activitats. 

5.1. Situació actual dels CEIPs 

5.1.1. Introducció 

Un cop analitzats els punts anteriors, es tracta d’aconseguir dibuixar l’estat actual dels 

centres a Barcelona i anar fent propostes i estudis per arribar a una solució definitiva. 

Es decideix mostrar la ubicació dels centres mitjançant un graf. Un graf no és més que la 

representació esquemàtica de la situació d’un centre, representat per un node, i la relació 

amb els altres mitjançant arcs, que representat per un arc i un valor numèric indica el sentit 

i el temps de desplaçament entre el node (en el nostre cas, un node correspondria a un 

CEIP) d’origen i el node de destí. Per realitzar aquest graf és necessària una informació 

prèvia que reculli justament aquestes dades de temps de durada del trajecte entre centres. 

A més d’això i encara que no sigui necessari per construir el graf pròpiament, també es 

recull informació les activitats que s’estan realitzant actualment al centre per no allunyar-se 

de la realitat actual. 
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5.1.2. Activitats extraescolars: Programa actual 

És interessant tenir clar el programa actual dels centres en quant a activitats extraescolars 

es refereix, ja que la intenció és aconseguir un programa que no difereixi considerablement 

del que s’està oferint ara als centres. També és un bon sistema per saber si el centre 

compleix els requisits necessaris per a la realització de l’activitat, ja que si actualment es du 

a terme, voldrà dir que gaudeix de la infraestructura necessària. 

Es realitza un treball d’investigació per conèixer per cada CEIP ubicat a la ciutat de 

Barcelona. El resultat d’aquesta investigació es resumeix a una taula on es marca amb una 

X les activitats extraescolars (d’entre aquelles que formen part de l’abast del projecte) que 

es realitzen en un CEIP. A la taula 5.1 es mostra un fragment d’aquesta taula. 

 

Taula 5.1. Fragment del programa d’activitats extraescolars actuals de cada CEIP. 

El programa bàsic comú a gairebé tots els centres consta de les activitats descrites a 

continuació. Es divideixen les activitats segons si és necessària una instal·lació específica 

per realitzar l’activitat o no. Òbviament s’entén que sempre serà necessari un espai on fer 

l’activitat, com per exemple una aula, però es sobreentén que qualsevol centre en disposa. 

Així doncs, la classificació queda de la següent manera: 

Sense instal·lació; 

 Anglès 

 Arts plàstiques 

 Escacs 

 Música 

 Teatre 
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Es considera que les activitats anteriors poden realitzar-se a qualsevol centre, ja que 

només disposant d’una aula lliure ja es pot dur a terme sense inconvenients. 

Amb instal·lació: 

 Futbol 

 Futbol Sala 

 Piscina 

 Iniciació esportiva 

 Arts marcials 

 Patinatge 

 Bàsquet 

 Dansa 

 

Les activitats anteriors només es podran realitzar en centres que disposin de les 

instal·lacions adequades per al correcte funcionament de l’activitat.  

No només existeixen les activitats extraescolars descrites anteriorment. Molts centres 

incorporen activitats menys comunes en el seu programa d’activitats extraescolars així com 

també existeixen centres que no incorporen actualment les activitats de la llista en el 

programa. Ara bé, per tal de simplificar es consideren les activitats llistades anteriorment 

com a comunes a tots els centres i seran les activitats que queden dins l’abast del projecte. 

Això no descarta el fet que els centres ofereixin les activitats que interessi fora, però 

senzillament no es valorarà una possible agrupació de demanda per a les activitats que 

estiguin fora de les descrites anteriorment. 

5.2. Nova situació: necessitat de desplaçar als alumnes 

Un punt clau de la possible proposta d’un futur servei és el d’assegurar el transport dels 

alumnes d’un centre a l’altre. Per tant, aquests és un dels punts més importants dels que 

afecten en la nova proposta d’activitats extraescolars. S’ha d’estudiar la normativa que 

afecta a aquest punt per organitzar tot complint la legislació vigent. 

Segons l’article 2296 del Reial Decret [8] marca l’àmbit d’actuació del decret quan: 

a) Al transport escolar, entenent-se com a tal, al transport reiterat, discrecional en 

vehicles automòbils, tant urbà com interurbà, públic o de servei particular 

complementari, d’estudiants amb origen o destí al centre d’ensenyança quan l’edat 

d’almenys un terç dels alumnes transportats sigui inferior als 14 anys, referits al 

començament del curs escolar. 
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Basant-nos en aquest article es veu que el decret afecta al nostre cas, ja que es tractarà 

d’un transport reiterat, en vehicles automòbils (autocars), urbà, públic i on almenys un terç 

dels alumnes té una edat inferior als 14 anys. 

Es té en compte les lleis dintre d’aquest àmbit d’actuació i sempre se suposa que l’empresa 

de transport que es contractarà per donar el servei complirà les lleis que afecten a la 

seguretat vial i compliment de les normes de circulació i permisos, inclòs els articles 

corresponents a la vigilància i custodia dels alumnes durant el viatge. Per exemple, l’article 

2296 d’aquest Reial Decret [8] estipula que: “En relació amb els serveis de transport 

previstos a l’article 1 sempre tenint en compte què els vehicles reuneixin les condicions 

tècniques previstes en els punts 3 i 4 de l’article 4, serà obligatòria la presencia en el vehicle 

d’una persona encarregada de cuidar als nens sempre que en aquest es transportin més de 

15 nens menors de 14 anys.” 

Un altre article que s’ha de tenir present en la configuració dels itineraris és l’article 8 del 

Reial Decret [8] que afecta a la duració màxima dels viatges. L’apartat 1 de l’article 8 

especifica que “els itineraris i horaris del transport previstos en el apartat a) de l’article 1 

s’establiran tenint en compte que el temps màxim de permanència dels alumnes als 

vehicles haurà d’ésser inferior a 1 hora per cada sentit del viatge, podent assolir aquesta 

duració només en casos especials degudament justificats.” La idea és que les activitats 

comencin com a molt tard, 30 minuts després de finalitzar l’horari escolar, ja que es 

considera que els nens no han d’esperar més estona entre que finalitzen la classe i 

comencen l’activitat. Per tant, aquest punt no afecta realment perquè es limitarà el temps 

màxim de trajecte a 30 minuts. 

5.3. Càlcul dels temps de durada del trajecte entre CEIPs 

Segons l’apartat 5.2 d’aquest treball, s’ha definit una nova situació en la que és necessari 

desplaçar els alumnes d’un CEIP a un altre. Aquests trajectes es calculen simulant el 

transport amb un autocar. També s’assumeixen una sèrie d’hipòtesis que faciliten la 

realització d’aquests càlculs, però malauradament aquests paràmetres poden ser variables 

a la vida real i les dades que es troben podrien canviar. Per exemple, s’assumeix que el 

tràfic és sempre constant per facilitar la mesura. 

Després d’aquesta investigació i de calcular els temps de trajecte entre tots els CEIPs dins 

de l’abast del projecte mitjançant Google Maps [9] s’aconsegueix definir una matriu de 

temps. La matriu mostra els temps de trajecte entre el CEIP d’origen (files) fins el CEIP de 

destí (columnes). Aquesta matriu es pot consultar complerta a l’Annex 2, però a la taula 5.2 

es mostra un fragment. Si un temps entre centres supera els 30 minuts, s’identifica a la 
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matriu amb un valor molt elevat (99 minuts). A efectes de càlcul, això intenta simular que 

aquests dos CEIPs no estan realment comunicats. 

 

 

Taula 5.2. Fragment de la matriu de temps que mostra el temps de trajecte en autocar des 

de el CEIP origen (fila) fins al CEIP destí (columna) 

5.4. Càlcul dels costos associats al transport entre CEIPs 

Igual que com s’ha procedit amb la taula de temps, es crea una taula on es resumeixen els 

costos derivats de traslladar als alumnes d’un centre a un altre. S’ha contactat amb una 

empresa de transports per fer un pressupost i conèixer de forma més real la distribució de 

costos. Basant-nos en el que explica aquesta empresa, els costos variables que composen 

la realització d’un pressupost són: 

 Quantitat d’alumnes transportats 

 Monitors que han d’acompanyar als alumnes (es considera cost fix perquè o bé és 

un i sempre serà el mateix, o bé depèn del número d’alumnes que ja s’ha tingut en 

compte al punt anterior) 

 Distància/durada del trajecte 

 Horari en el qual es realitza el trajecte 

 Periodicitat 

Aquests costos es distribueixen per alumne per obtenir el preu unitari per alumne i trajecte i 

així després associar aquest cost a la matrícula de cada alumne.  

No només es contempla el cost del transport. També s’ha d’incloure el cost d’un monitor 

que vigili i vetlli per la segura arribada dels nens al centre de destí i que controli amb una 
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llista que tots els nens pugin a l’autocar i que baixin al centre que pertoqui. Aquest cost serà 

dependent del número d’autocars, ja que en cada autocar es necessita, com a mínim, un 

monitor. 

Contactant amb una empresa que ofereix un servei d’aquest estil – es tracta de l’empresa 

de transport Sagalés [10]  – es rep un pressupost posant com exemple un trajecte amb les 

següents característiques: 

 Alumnes: 70 

 Duració estimada del trajecte: 30 minuts 

 Monitors a càrrec dels nens: 2 

 Periodicitat del viatge: Cada dilluns, dimarts, dimecres i dijous 

 Horari de sortida: 16:30 hores 

L’empresa de transports aclareix que es tracta d’un pressupost molt aproximat, ja que unes 

condicions com les que es necessiten per a aquest estudi són poc freqüents, cosa que 

s’entén ja que no existeix un servei similar actualment. Tot i això, es planteja el model 

hipotètic amb un cost de 112€ per trajecte, que és el preu que ens facilita l’empresa de 

transports Sagalés [10] 

Tenint en compte això i amb el nombre d’alumnes establert, el cost unitari per alumne i per 

setmana seria d’uns 6,4€. Si el curs escolar consta d’unes 36 setmanes, el cost de 

transport de les activitats extraescolars per activitat i per alumne puja a uns 230,4€. 

5.5. Demanda d’alumnes per activitat i centre 

Segons l’activitat que s’estudiï, el nombre d’alumnes que es considera ideal canvia. Per 

exemple, no és necessari el mateix nombre d’alumnes per a una activitat de futbol o una 

activitat d’escacs. 

No obstant, i per conèixer la situació actual, s’han estudiat les demandes actuals d’alguns 

dels centres que formen part de l’estudi. 

A continuació, es presenta un exemple que pretén mostrar el problema actual dels CEIPs a 

l’hora d’organitzar i realitzar una activitat extraescolar. Les dades de la demanda d’aquestes 

activitats al CEIP Els Porxos es troba a la taula 5.3. 
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Esports Nois inscrits Noies inscrites 
 Futbol  - -  
 Futbol Sala  -  - 
 Bàsquet 10 3 
 Dansa (en general) 0 19 
 Piscina 23 34 
 Anglès 10 16 
 Voleibol  -  - 
 Patinatge 5 17 
 Iniciació esportiva  -  - 
 Escacs  -  - 
 Tae Kwon-do 20 16 
 Arts plàstiques  -  - 
 Tennis  -  - 
 Música (en general)  -  - 
 Atletisme  - - 
 TOTAL 68 105 173 

Taula 5.3. Demanda d’activitats extraescolars al CEIP Els Porxos. [Font: AMPA del CEIP 

els Porxos]. 

El CEIP els Porxos actualment compta amb 10 alumnes inscrits a l’activitat de bàsquet. 

Tenint en compte que tots fossin de la mateixa edat i nivell, podrien arribar a tenir un equip 

en condicions. Si ara bé s’aconseguís un nivell de demanda superior, no només del propi 

centre sinó d’una agrupació, per exemple, es podrien classificar els alumnes segons el 

nivell, l’edat, etc. Així es pot arribar a una millor realització de l’activitat, un aprenentatge 

més adient per a l’alumne, una relació amb companys de mateixa edat i per tant aconseguir 

un millor compliment dels objectius que porten a les famílies a inscriure als nens a les 

activitats. Segurament això portaria a un increment a les inscripcions, però aquest seria un 

avantatge a futur. 

5.6. Representació gràfica mitjançant Grafs de la relació 

entre CEIPs 

Els CEIPs de la ciutat de Barcelona es troben distribuïts per els diferents barris de la ciutat. 

Si es col·loquen els centres en un mapa de la ciutat de Barcelona s’observa un núvol de 

punts bastant equilibrat (veure figura 5.1). 
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Figura 5.1. Mapa dels CEIPs de la Ciutat de Barcelona realitzant amb Google Maps [Font: 

www.google.es/maps] 

Amb l’ajuda del programa Grafos  [11]  d’Alejandro Rodríguez Villalobos , i utilitzant la taula 

de temps explicada a l’apartat 5.3 es transformen els 165 CEIPs en nodes que formen un 

Graf orientat i unit per arcs. Els nodes representen els CEIPs i cadascun dels arcs té 

associat un valor corresponent al cost de temps d’anar d’un centre a un altre. Aquest graf 

donarà la informació necessària de les relacions directes entre els centres. Cada arc 

contindrà un valor corresponent al temps de durada del trajecte entre un centre i un altre. El 

temps entre el primer centre i el següent no té perquè ser igual al trajecte invers i es per 

aquest motiu que es dibuixa un graf orientat i s’utilitzen arcs i no arestes. 

Els nodes s’enumeren seguint la relació descrita a la taula 4.1 per tal de simplificar el 

procés d’etiquetar-los. No obstant, el graf resultant conté massa informació i la imatge no 

és fàcil de distingir visualment (veure figura 5.2). 
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Figura 5.2. Graf de relacions entre CEIPs de la ciutat de Barcelona [Font: Programa Grafos] 

Per aquest motiu es decideix classificar els CEIPs per barris i s’agafa un dels barris com a 

exemple per poder veure més clarament el tractament de les dades. Així doncs, es posa 

l’exemple del barri del Poblenou (veure taula 5.4). 

L’exemple del barri del Poblenou és prou adient ja que té un total de vuit CEIPs, i 

constitueix un barri que no té ni pocs ni masses centres. Per això, es considera un bon 

model amb el que treballar. 
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# CEIP Barri 

51 Antoni Brusi   

52 Bogatell   

54 Vila Olímpica   

57 Llacuna   

58 La Mar Bella   

59 L'Arenal de Llevant   

65 Pere IV   

60 Lope de Vega Poblenou 

Taula 5.4. CEIPs del barri del Poblenou. 

A continuació es veu una imatge de la distribució dels centres sobre un mapa del barri del 

Poblenou fet amb l’aplicació Grafos. Els punts blaus o nodes corresponen als diferents 

centres. Els nodes contenen una numeració segons l’assignada a la taula de CEIPs. Els 

arcs representen les relacions entre CEIPs i el valor numèric assignat a cada arc, el temps 

de durada de trajecte entre els nodes que uneix. 

 

Figura 5.3. Graf del Clúster format pels CEIPs del barri del Poblenou [Font: Programa 

Grafos] 
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5.7. Centres externs que ofereixen activitats extraescolars 

No s’ha de passar per alt el fet que existeixen altres entitats que ofereixen aquestes 

activitats. Per tant serà interesant estudiar algun programa que ofereixi una d’aquestes 

entitats e inclús estudiar la demanda amb la que treballen en la realitat actual. 

5.7.1. EBS 

EBS Esports i Lleure [12] actualment està oferint els seus serveis a dos centres de la ciutat 

de Barcelona, al districte de Sants-Montjuïc com són el CEIP Tres Pins i CEIP Pau Vila. 

Actualment, la activitats que està oferint aquesta empresa és detallen a la figura 5.4. 

 

Figura 5.4.  Activitats Extraescolars oferides pel centre EBS. 

Alguns dels trets d’identitat d’EBS donen una idea del que es pretén en incloure a un 

alumne a una activitat extraescolar, com per exemple i tal com apareix a la seva pàgina 

web [12]: 

L’educació en el lleure: Partint d’una perspectiva biopsicosocial –dimensió física, personal 

i social-, plantegem la nostra tasca en el temps de lleure procurant el desenvolupament 

integral de cada infant i adolescent, tenint sempre en compte les seves circumstàncies 

personals i les de l’entorn. 

La línia metodològica: La nostra tendència pedagògica és la pedagogia activa, aprendre 

fent, on l’infant i l’adolescent són el centre del procés educatiu, assumint un paper actiu, 

mentre que el monitoratge actua com a dinamitzador/guia. En aquest procés, que és 

recíproc, donem resposta a les necessitats i als interessos dels infants i adolescents i ens 

basem en la participació conscient i responsable de cada agent educatiu, contribuint 

d’aquesta manera a la solidaritat i a la cooperació. Entenem el joc i l’esport com el mitjà per 

assolir aquest fi educatiu. 

Les relacions amb la família i amb la societat: La família és un dels principals agents 

educadors i socialitzadors, per això busquem mecanismes efectius de relació i de 
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participació que ens permetin fer-los-hi sentir que se les té en compte per impulsar el 

projecte educatiu en què els seus fills i filles participen. Si ens plantegem una educació de 

qualitat hem d'estar dins del marc social de referència, co-actuant amb les institucions 

públiques i amb les altres entitats. 

El respecte com a valor essencial: Considerem el respecte com la primera condició per 

saber viure i per posar les bases a una autèntica convivència en pau. Aquest valor es 

fonamenta en la dignitat de la persona, que es dóna d'igual a igual i és compartida per tots. 

Tractem aspectes com ara l'educació per a la diversitat o la coeducació en coherència amb 

aquest valor. 

5.7.2. Club Esportiu Mediterrani 

Les activitats oferides pel Club Esportiu Mediterrani [13] son: 

 Futbol Sala 

 Natació 

 Jazz 

 Dansa 

 Arts marcials 

5.7.3. Closques! 

L’empresa Closques! [14], com expliquen a la seva pròpia pàgina web “neix per donar 

resposta a les necessitats d’oci de nens i nenes i també com a eina de conciliació familiar i 

laboral per a les famílies d’un centre d’educació infantil i primària Arenal de Llevant.” 

Les activitats oferides per aquesta són: 

 Anglès 

 Jumping Clay (arts plàstiques) 

 Circ (teatre) 

 Música 

 Dansa 

 Futbol 

 Natació (al Club Natació Barcelona) 

 Hoquei 

 Patinatge 

 Arts marcials 

 Iniciació esportiva 

 Handbol 

 Bàsquet 

 Escacs 
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PART II:                            
RESOLUCIÓ DEL 

PROBLEMA PLANTEJAT 
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6. Resolució del problema: clusterització del graf 

Un cop plantejat l’enunciat del problema i tenint les dades necessàries per començar a 

treballar, es tracta de buscar possibles solucions al problema de clusterització i veure la 

millor manera de tractar el problema. Com és evident, no hi ha una única manera de 

plantejar-ho. Com a primer pas es decideix fixar-se en 10 CEIPs escollits totalment a l’atzar 

d’entre tots els CEIPs inclosos en l’abast del projecte. Aquests 10 CEIPs serviran 

d’exemple de les opcions plantejades. 

Per això s’agafen els següents 10 centres escollits a l’atzar (veure taula 6.1). 

 

# CEIP # CEIP 

51 CEIP Antoni Brusi 74 CEIP Jovellanos 

58 CEIP La Mar Bella 76 CEIP Poeta Foix 

65 CEIP Pere IV 84 CEIP Bac de Roda 

66 CEIP Escola Casas 113 CEIP Doctor Ferran i Clua 

69 
CEIP Fructuós 
Gelabert 164 CEIP Sant Martí 

Taula 6.1. Exemple de 10 CEIPs escollits totalment a l’atzar. 

La representació gràfica dels 10 CEIPs escollits es fa a mode de graf [Font: Programa 

Grafos] i quedaria de la següent manera (veure figura 6.1). Amb aquest nou model relaxat 

treballarem les propostes de resolució del problema descrites a continuació. 

6.1. Model 1. Activitats realitzades en un centre per cada 

clúster 

El primer model de clusterització que es proposa consisteix en desenvolupar totes les 

activitats extraescolars dins de l’abast de l’estudi a un únic centre del clúster. D’aquesta 

manera els CEIPs que formin part d’un clúster hauran de desplaçar als alumnes fins el 

centre escollit per dur a terme l’activitat extraescolar. 

Aquest model presenta avantatges clars. Per començar, només caldrà un autocar per 

clúster (sempre que la demanda d’alumnes no superi la capacitat de l’autocar) i aquest farà 
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el recorregut programat, recollint CEIP per CEIP els alumnes, fins arribar a l’últim CEIP que 

és on es realitzarà l’activitat. 

 

Figura 6.1. Graf de l’ exemple de 10 CEIPs escollits a l’atzar [Font: programa Grafos] 

Si més no, aquest model també presenta importants inconvenients. Per exemple, fer totes 

les activitats del clúster en un sol centre és molt possible que comporti una sobredimensió 

d’alumnes per algunes activitats i podria ser que les instal·lacions del centre (entenent 

centre com CEIP) no estiguessin preparades per assolir tanta demanda. 

Tenint en compte això, en aquest model no només és important els CEIPs que formen part 

d’un clúster sinó també l’ordre en el que l’autocar fa el recorregut i el més important, on el 

finalitza, ja que suposa que aquell centre és l’encarregat de preparar les activitats. Per això, 

es resol el problema de la següent manera: a l’hora de formar un clúster, es comença per 

l’últim centre i es retrocedeix fins arribar al primer. Aquest últim centre que com es diu, 

resulta el primer escollit, ha de complir les característiques que permetin realitzar les 

activitats extraescolars que s’ha establert que necessiten de instal·lacions concretes. 

Per veure el resultat abans de desenvolupar el model per als 165 CEIPs, s’estudia el 

plantejament sota l’ exemple de 10 CEIPs proposat anteriorment i es resol a través d’una 

heurística i de forma ‘manual’. L’objectiu és aconseguir el mínim de clústers possibles, o vist 

d’una altra manera, que un clúster estigui integrat pel màxim nombre de CEIPs possibles. 
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Per tant, es proposa com un problema en el que es va afegint el temps de trajecte d’un 

CEIP A fins a un CEIP B i fins arribar al temps màxim de trajecte que accepta el clúster, 

que per restriccions legals són els 30 minuts que pot trigar l’activitat extraescolar començar 

des de que acaben les classes. S’ha de tenir en compte però, que cada cop que 

s’incorpora un CEIP al clúster, es compta 1 minut més al temps de trajecte, ja que es el 

temps que s’estima que pot comportar la recollida d’alumnes a l’arribada d’un nou CEIP. En 

una idealització del problema, es suposa aquest minut de recollida d’alumnes com 

constants a tots als centres. 

Així doncs, s’aplica el model a l’exemple de 10 CEIPs. La taula 6.2 mostra la matriu de 

temps corresponent als 10 CEIPs de l’exemple. Les # de la taula corresponen a aquelles 

associacions que tenen un temps de trajecte entre CEIPs superiors a 30 minuts. Com 

aquests temps incomplirien de forma directa la limitació de temps màxim de trajecte legal, 

no s’assigna valor per aquestes associacions. Sota aquella taula també es fan una sèrie de 

modificacions per anar guiant els passos de l’heurística com es descriu a continuació. 

Com es senyala en color taronja a la taula 6.2 la primera associació escollida seria del 

CEIP Pere IV al CEIP Sant Martí. S’escull aquesta associació ja que és el temps més baix 

que apareix a la matriu (en realitat hi ha tres associacions de CEIPs que triguen un temps 

d’un minut de trajecte però, en cas d’empat, es decideix agafar el primer temps que apareix 

si es busca per files en ordre ascendent). Es triga un minut en anar d’un centre a l’altre.  

D’aquesta manera ja es comença a dibuixar el primer clúster, i dels 30 minuts de temps 

màxim, ja s’ha consumit un total de 2 minuts (1 minut de trajecte i 1 minut de recollida de 

nens). 
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51 CEIP Antoni Brusi 0 5 6 7 10 10 14 # # 6 

58 CEIP La Mar Bella 7 0 7 9 12 12 16 10 # 7 

65 CEIP Pere IV 6 5 0 3 8 9 13 4 9 1 

66 CEIP Escola Casas 6 8 2 0 8 8 12 4 9 3 

69 CEIP F. Gelabert 9 12 9 10 0 3 8 9 8 9 

74 CEIP Jovellanos 10 13 10 11 1 0 9 10 8 10 

76 CEIP Poeta Foix 15 18 15 16 7 6 0 # 11 15 

84 CEIP Bac de Roda # 9 4 3 8 8 # 0 6 4 

113 CEIP Dr FerranClua # # 9 9 6 7 10 8 0 9 

164 CEIP Sant Martí 7 5 1 3 8 8 13 4 9 0 

Taula 6.2. Matriu de temps del Model exemple. Pas 1 de la heurística. 
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Seguidament s’elimina la fila i la columna que conté el valor escollit, ja que es considera 

que no sortirà cap altre autocar del CEIP d’origen a qualsevol altra CEIP. No es permet 

formar forquilles (es coneix com forquilla quan d’un nus del graf (CEIP) en surt i/o entra 

més d’un arc) ja que es vol que el recorregut de l’autocar sigui únic i que un CEIP no pugui 

pertànyer a dos clústers. Per últim, també s’elimina la columna del CEIP Pere IV, ja que 

encara que no ha arribat cap autocar a aquest centre provinent de qualsevol altre CEIP, 

aquest és l’origen del trajecte d’aquest clúster i per tant no es permet que arribin autocars 

d’altres CEIPs. Per tenir una imatge visual, el resultat quedaria de la següent manera 

(veure taula 6.3 on la casella taronja correspon a l’associació de CEIPs escollida i les 

caselles grises corresponen a aquells temps que es descarten). 
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51 CEIP Antoni Brusi 0 5 6 7 10 10 14 # # 6 

58 CEIP La Mar Bella 7 0 7 9 12 12 16 10 # 7 

65 CEIP Pere IV 6 5 0 3 8 9 13 4 9 1 

66 CEIP Escola Casas 6 8 2 0 8 8 12 4 9 3 

69 CEIP F. Gelabert 9 12 9 10 0 3 8 9 8 9 

74 CEIP Jovellanos 10 13 10 11 1 0 9 10 8 10 

76 CEIP Poeta Foix 15 18 15 16 7 6 0 # 11 15 

84 CEIP Bac de Roda # 9 4 3 8 8 # 0 6 4 

113 CEIP Dr FerranClua # # 9 9 6 7 10 8 0 9 

164 CEIP Sant Martí 7 5 1 3 8 8 13 4 9 0 

Taula 6.3. Taula de temps del Model exemple. Pas 2 de la heurística. 

Es repeteix el procediment afegint el següent temps més baix de la columna corresponent 

al CEIP Pere IV i s’actualitza el temps restant de clúster (al temps que es portava se li 

sumen també 4 minuts de trajecte des de CEIP Escola Cases). Es continua amb aquest 

procés iteratiu mentre el temps total no superi els 30 minuts. Quan aquests 30 minuts són 

superats, es comença un nou clúster. 

Per l’exemple dels 10 CEIPsi si es segueix aquesta operativa, acaben quedant un total de 2 

clústers i configurats de la següent manera: 

CLÚSTER 1:  

Fructuós Gelabert  Doctor Ferran i Clua  Bac de Roda  Escola Cases  Pere 

IV  Sant Martí 
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Temps total de trajecte: 1 + 2 + 3 + 8 + 8 = 22 minuts 

Temps total de recollida d’alumnes: 6 minuts 

Temps total: 28 minuts ≤ 30 minuts  

CLÚSTER 2:  

Poeta Foix  Jovellanos  Antoni Brusi  La Mar Bella 

Temps total de trajecte: 6 + 10 + 5 =21 minuts 

Temps total de recollida d’alumnes: 4 minuts 

Temps total: 25 minuts ≤ 30 minuts 

6.2. Model 2: Cada activitat en un centre diferent 

Aquest segon model planteja la situació que en cada centre es realitzi una activitat i els 

alumnes dels centres integrants del clúster hagin de realitzar l’activitat extraescolar en 

aquell centre. Aquest model soluciona el problema que es trobava a l’anterior de 

sobredimensió de demanda, ja que es reparteixen els alumnes pels diferents centres que 

integren el clúster, però segueix afegint l’avantatge que cada activitat extraescolar ajunta la 

demanda de tot el clúster per aquella activitat a una única oferta. 

Per aquest model es necessita que l’autocar faci cada trajecte d’anada i de tornada. En el 

viatge d’anada es transporta als alumnes del CEIP A que estan apuntats a l’activitat del 

centre B, i a la tornada, als alumnes del CEIP B apuntats a l’activitat del centre A. Això 

permet connectar tots els CEIPs i donar molta més llibertat a l’hora de programar les 

activitats, ja que qualsevol activitat es pot dur a terme, a priori, en qualsevol centre. 

El problema es planteja com un problema de Set Covering Problem o problema del 

cobriment [15]. Aquest plantejament consisteix en agafar un CEIP A i definir-lo com a 

ubicació per una activitat extraescolar. D’aquest centre surten autocars a tots aquells 

centres que tinguin un temps de trajecte entre centres inferior a 14 minuts (ja que es 

considera que anada i tornada, més el temps de recollida d’alumnes, serien 30 minuts). És 

a dir, si el CEIP A fos escollit com a ubicació per una activitat extraescolar, el clúster el 

formarien tots els centre coberts per aquest centre i cada CEIP organitzaria una activitat 

extraescolar diferent acollint la demanda de tot el clúster per aquella activitat extraescolar. 
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El desavantatge clar d’aquest sistema és la repartició de costos, ja que d’aquesta manera 

no es pot centrar els esforços i costos en un sol centre sinó que cada centre s’ha de 

preparar per a la seva/seves activitat/s extraescolar/s (seran una o més depenent de la 

dimensió del clúster. Per exemple, si el clúster està format per dos CEIPs, entre aquests 

dos centres hauran d’organitzar la totalitat d’activitats extraescolars incloses a l’abast). A 

més, s’afegeix el fet que es necessiten molts més autocars. 

Per mirar de comparar models, s’implementa aquest segon model a l’exemple de 10 CEIPs 

anterior. El primer pas es definir la matriu de cobriment. Per fer-ho es defineix una matriu 

en la que per cada fila, es marca amb una X aquells CEIPs que tenen un temps de trajecte 

inferior a 14 minuts i que, per tant, es considera que el CEIP de la fila i cobreix al CEIP de 

la columna j. La matriu resultant aplicada al exemple de 10 CEIPs és la següent (veure 

taula 6.4). 
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51 
CEIP Antoni 
Brusi 

0 X X X X X X     X 

58 
CEIP La Mar 
Bella 

X 0 X X X X 
 

X 
 

X 

65 CEIP Pere IV X X 0 X X X X X X X 

66 
CEIP Escola 
Casas 

X X X 0 X X X X X X 

69 
CEIP Fructuós 
Gelabert 

X X X X 0 X X X X X 

74 CEIP Jovellanos X X X X X 0 X X X X 

76 CEIP Poeta Foix   
   

X X 0 
 

X   

84 
CEIP Bac de 
Roda 

  X X X X X 
 

0 X X 

113 
CEIP Doctor 
Ferran i Clua 

  
 

X X X X X X 0 X 

164 CEIP Sant Martí X X X X X X X X X 0 

Taula 6.4. Matriu de cobriment de l’ exemple de 10 centres a l’atzar. 

Es tracta, doncs, de definir la mínima quantitat de clústers. El model de l’exemple conté 

vàries possibilitats de clusterització i totes permeten solucionar el model amb un sol clúster. 

Això és degut a que, com es veu a la matriu de cobriment hi ha diversos CEIPs que si són 

escollits com a centres, permeten cobrir la totalitat dels CEIPs (a la taula 6.4, aquelles files 

que tenen X’s a totes les columnes, marcats en taronja). 
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Es proposa doncs, que el centre sigui el CEIP Pere IV, ja que per exemple, hem agafat 

com segona norma d’ordenació la numeració del CEIP. A partir d’aquest centre es pot 

arribar als altres complint la restricció temporal imposada. 

6.3. Model 3: Ruta de Vehicles amb Capacitat 

El problema de Ruta de Vehicles amb Capacitat o CVRP (Vehicle Routing Problem) [15] 

bàsic tracta de determinar els recorreguts de k vehicles de capacitat Ck que partint d’un 

origen comú han de passar per un conjunt de llocs d’interès (clients) per recollir o distribuir 

mercaderies segons una demanda (di) i tornar de nou a l’origen de manera que la distància 

total recorreguda (el cost o el temps de trajecte) pel conjunt de vehicles sigui mínima. En el 

tipus de problema més senzill no es tenen en compte l’horari de lliurament o recollida en 

cada lloc d’interès (finestres horàries). 

La solució que s’obté amb aquest model donarà recorreguts tancats passant pels CEIPs 

que integrin un clúster. Això fa possible que els alumnes de cada CEIP puguin arribar a 

qualsevol altre CEIP que formi part del mateix clúster i, per tant, plantejar que en cada 

CEIP s’organitzi una activitat extraescolar (o més d’una, si s’escau) i cada alumne aniria al 

CEIP del clúster on s’organitzi l’activitat extraescolar en la que s’hagi inscrit. 

L’inconvenient que presenta plantejar la resolució del problema com un CVRP és que no té 

en compte la restricció màxima de temps, per lo que hi han altes probabilitats que algunes 

de les solucions obtingudes no siguin possibles de implementar en la realitat per no complir 

la restricció de màxim temps de trajecte legal. 

Per resoldre aquest problema, prèviament cal disposar de dades tals com la capacitat de 

cada autocar i la demanda de clients de cada node. Es suposa que la capacitat de cada 

autocar és de 30 places, i que es considera una demanda homogènia de 10 alumnes per 

cada CEIP (node). S’aplica l’algoritme de resolució mitjançant el software Grafos 

d’Alejandro Rodríguez Villalobos i s’obtenen els resultats següents. (veure figures 6.2 i 6.3). 

A la figura 6.2 cada color representa un autocar. Com es veu s’han utilitzat tres autocars 

diferents (tres colors). 
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Solució gràfica: 

 

Figura 6.2. Solució gràfica del problema CVRP per l’exemple de 10 CEIPs escollits a l’atzar 

[Font: Programa Grafos] 

Solució numérica: 

 

DISTANCIA TOTAL MÍNIMA (COSTE O TIEMPO) - PROBLEMA DE RUTAS CON 

VEHÍCULOS CAPACITADOS (CVRP) 

---------------------------------------------------------------------

----------------------- 

 

Tiempo de proceso = 123 segundos 

 

 

RUTA 1 :: IdVehículo 1: A1 (color azul) 

 

 Distancia = 19 

     (5) > 51, 58 

     (7) > 58, 164 

     (6) > 65, 51 

     (1) > 164, 65 

 

 Servicio/Capacidad = Aprovechamiento (%): 30/30 = 100 % 
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 (Demanda) Cliente > Ubicación:  

 (10) CEIP 51 > 51 

 (10) CEIP 58 > 58 

 (10) CEIP 164 > 164 

 

RUTA 2 :: IdVehículo 2: A2 (color rojo) 

 

 Distancia = 29 

     (13) > 65, 76 

     (9) > 69, 65 

     (1) > 74, 69 

     (6) > 76, 74 

 

 Servicio/Capacidad = Aprovechamiento (%): 30/30 = 100 % 

 

 (Demanda) Cliente > Ubicación:  

 (10) CEIP 69 > 69 

 (10) CEIP 74 > 74 

 (10) CEIP 76 > 76 

 

RUTA 3 :: IdVehículo 3: A3 (color verde) 

 

 Distancia = 21 

     (4) > 65, 84 

     (2) > 66, 65 

     (6) > 84, 113 

     (9) > 113, 66 

 

 Servicio/Capacidad = Aprovechamiento (%): 30/30 = 100 % 

 

 (Demanda) Cliente > Ubicación:  

 (10) CEIP 66 > 66 

 (10) CEIP 84 > 84 

 (10) CEIP 113 > 113 

 

Distancia total = 69 unidades 

 

 

Resuelto con: 

 Grafos - v.1.3.5 

 (cc) 2003..2012 - Alejandro Rodríguez Villalobos 

 http://arodrigu.webs.upv.es/grafos 

Figura 6.3. Solució numèrica del problema CVRP per l’exemple de 10 CEIPs escollits a 

l’atzar [Font: Programa Grafos] 

A partir de la solució numèrica es detecten 3 clúster: 

CLÚSTER 1: 

Pere IV  Antoni Brusi  La Mar Bella  Sant Martí  Pere IV 

Temps total de trajecte: 5 + 7 + 6 + 1 = 19 minuts 
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Temps total de recollida d’alumnes: 5 minuts 

Temps total: 24 minuts ≤ 30 minuts 

CLÚSTER 2: 

Pere IV  Poeta Foix  Jovellanos  Fructuós Gelabert  Pere IV 

Temps total de trajecte: 13 + 9 + 1 + 6 = 29 minuts 

Temps total de recollida d’alumnes: 5 minuts 

Temps total: 34 minuts > 30 minuts 

CLÚSTER 3: 

Pere IV  Bac de Roda  Doctor Ferran i Cua  Escola Casas  Pere IV 

Temps total de trajecte: 4 + 2 + 6 + 9 = 21 minuts 

Temps total de recollida d’alumnes: 5 minuts 

Temps total: 26 minuts ≤ 30 minuts 

Encara que aquesta resolució dóna més clústers que les dues anteriors, també és la més 

realista, ja que considera la quantitat d’alumnes a transportar i la capacitat dels autocars. 

6.4. Model 4: Clúster per barris resolt com un Problema del 

Viatjant de Comerç 

Per mirar de tenir una primera associació de centres només atenent a la proximitat 

d’aquests i no considerant altres característiques ni restriccions, es realitza una 

clusterització considerant els CEIPs situats en cada barri. La idea és obtenir de cada barri 

el camí de menor temps de trajecte i que, amb un únic autocar, associï tots els centres. A la 

Taula 4.1 es mostrava una taula on es classifica els CEIPs per barris.  

Aquest exercici dóna una primera idea de com es podrien associar els centres, encara que 

només es contempli la proximitat entre centres, sense comparar el resultat amb altres 

possibles associacions amb un possible cost total inferior. Ni tan sols es té en compte si el 

CEIP final (on es realitzarà l’activitat) disposa de les infraestructures necessàries. 
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Cada barri es tracta com un Problema del Viatjant de Comerç o TSP (Traveling Salesman 

Problem) [16], que defineix la ruta de cost mínim passant per cada node, sortint i finalitzant 

en un donat. Encara que el programa Grafos resol la clusterització sortint d’un node i 

acabant la ruta en aquest mateix node. A la realitat això no serà necessari, ja que els 

alumnes es quedaran en el últim CEIP on es realitzarà l’activitat. Per tant, els resultats 

obtinguts no reflexen la realitat ja que s’hauria de restar els minuts que calen per anar de 

l’últim CEIP al primer. 

Si més no, és un bon exercici per donar idea que amb un petit estudi, els beneficis de 

clusterització són ja evidents. Es podria considerar el resultat com una fita superior del 

programa lineal. A la figura 6.4 es mostra un exemple de la clusterització sorgida al barri del 

Raval i del barri de Diagonal Mar. 

       

Figura 6.4. Clúster resultant del barri del Raval(esquerra) i del barri de Diagonal Mar (dreta) 

[Font: Programa Grafos] 

Encara que com s’ha dit aquesta fase no dóna un resultat suficientment bo per a resoldre el 

nostre problema, gràcies a aquesta definició de clústers es pot fer un preprocés on establir 

un parell de clústers que forçosament hauran de definirse així, pel fet que no existeix una 

altra assignació possible que els porti a complir la restricció màxima de temps de 15 minuts. 
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Si s’aplica el TSP a l’exemple de 10 CEIPs escollits a l’atzar al punt previ (veure taula 6.1) 

s’obté el següent resultat: 

 

Figura 6.5. Clúster resultant de l’exemple de 10 CEIPs [Font: Programa Grafos] 

La resolució del  model seguint el procés del viatjant de comerç o TSP (Traveling Salesman 

Problem) [16] no té en compte la realització de més d’un clúster, sinó que resol el circuit 

amb una única agrupació sortint d’un clúster i finalitzant el recorregut en aquest mateix 

clúster. 

ÚNIC CLÚSTER: 

Fructuós Gelabert  Antoni Brusi  La Mar Bella  Sant Martí  Pere IV  

Escola Cases  Bac de Roda  Doctor Ferran i Clua  Poeta Foix  Jovellanos 

 Fructuós Gelabert 

Temps total de trajecte: 9 + 5 + 7 + 1 + 3 + 4 + 6 + 10 + 6 + 7 = 52 minuts 

Temps total de recollida d’alumnes: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 18 minuts 
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Temps total: 70 minuts >>> 30 minuts 

S’ha de tenir present que aquest model només pot ser implementat si prèviament s’ha fet 

un pre-procés de clusterització. Sense una agrupació prèvia de centres, plantejar el 

problema del TSP per la totalitat de CEIPs de la ciutat de Barcelona (165 CEIPs) és 

impossible que es compleixi la restricció de temps màxim de trajecte de 30 minuts. Ara bé, 

si es decideix imposar les agrupacions de CEIPs, per exemple, com s’ha fet per aquest 

model agrupant per barris, aquest problema permet aconseguir el mínim temps possible de 

trajecte per aquest grup. A més, al traçar un trajecte tancat (començant i acabant al mateix 

CEIP i passant per tots els CEIPs que formen el clúster) permet que els alumnes d’un CEIP 

qualsevol puguin arribar a qualsevol altre CEIP que formi part del mateix clúster i, com s’ha 

explicat amb els models 2 i 3 anteriors, permet que cada CEIP organitzi, com a mínim, una 

activitat extraescolar. 

6.5. Comparació dels models 

Després d’analitzar els diferents models plantejats i d’implementar-los en un exemple d’una 

dimensió menor que el cas real, es fa una comparació de tot ells i s’extreuen les 

conclusions següents: 

 El model 1, lluny de solucionar el problema actual, el substitueix per un altre cas en 

què el nivell de demanda sigui massa elevat i els CEIPs no tinguin la capacitat ni els 

recursos per acollir aquest nivell de demanda per si sols. 

 El model 2 és un model viable a petita escala i s’ha de comprovar si és un model 

extrapolable a tots els CEIPs i demandes, tenint en compte que el gran 

desavantatge és el nombre d’autocars. 

 El model 3 tot i ser el model que té més en compte la situació real, ja que considera 

tant la capacitat dels autocars com la demanda d’activitats extraescolars de cada 

CEIP, el fet que si es considera un CEIP com a centre (com s’ha explicat en el 

apartat 6.3, s’haurà d’escollir un CEIP des del que sortiran tots els autocars per 

realitzar el trajecte que tinguin assignat) aquest pot pertanyer a tots els clústers. 

Això fa que hi hagi una alta probabilitat de no complir la restricció de temps màxim 

de trajecte utilitzant aquest model de resolució, ja que si un CEIP queda a més de 

30 minuts del CEIP definit com a centre, automàticament ja no complirà aquesta 

restricció. El resultat depèn massa de l’elecció d’aquest centre. 

 El model 4 resulta un model interesant a estudiar. Al crear en cada clúster un circuit 

tancat es pot actuar com en el model 2 i establir cada activitat en un centre diferent, 
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evitant així haver de descartar el model per sobredimensió com s’ha hagut d’actuar 

amb el model 1. Com ja s’ha comentat prèviament a l’apartat 6.4, sense una 

agrupació prèvia de CEIPs hi ha una alta probabilitat de no complir la restricció de 

temps màxim de trajecte. 

Valorant els resultat dels quatre models s’arriba a la següent conclusió: s’ha de construir un 

model que permeti que els autocars realitzin un circuit on un alumne d’un CEIP pugui 

desplaçar-se a qualsevol altre CEIP. Aquesta solució permet aprofitar-se del principal 

avantatge del model 2 i el model 4 i poder realitzar cada activitat en un CEIP diferent. 

Coordinant-se els clústers, es tindria un programa repartit pel clúster i s’aconseguiria una 

major demanda en cada activitat, però s’evitaria el principal desavantatge del model 1 (no hi 

hauria un sobredimensionament de demanda en un sol CEIP).  

L’altre aspecte que preocupa és el nombre d’autocars, ja que s’ha de considerar un cost 

important. Per tant el model ha de buscar una optimització del nombre d’autocars 

necessaris per complir les restriccions imposades. 

Així doncs la conclusió és que cap model tal qual s’ha plantejat fins ara respon a tota la 

problemàtica actual i s’ha d’afegir certes restriccions per trobar un últim model que s’adapti 

a les autentiques necessitats minimitzant el nombre d’autocars utilitzats. 

6.6. Definició del model definitiu i procediment de resolució 

S’estudia l’opció de crear recorreguts tan llargs com sigui possible – sense incomplir la 

restricció de temps màxim de trajecte – amb origen i destí en un mateix CEIP de la següent 

manera:  

1. El recorregut comença en el CEIP d’origen 

2. Recorre el màxim nombre de CEIPs possibles 

3. Retorna al CEIP d’origen seguint el mateix recorregut original  

Així, s’aconsegueix que tots els centres d’aquest clúster puguin transportar alumnes a 

qualsevol altre centre que pertanyi al mateix clúster. Donada la dificultat d’un plantejament 

d’aquest estil mitjançant un programa lineal, es decideix construir una heurística que pugui 

donar solució al model plantejat. 

L’heurística que es planteja és de tipus greedy i és molt semblant a la implementada al 

model 1 de l’apartat 6.1 però afegint algunes modificacions. En aquesta heurística no es 

treballa amb el temps de trajecte d’un CEIP A a un CEIP B sinó que s’ha de treballar amb 
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parelles de temps i considerar la suma del temps d’anar del CEIP A al CEIP B i el temps 

d’anar del CEIP B al CEIP A. 

Així doncs, els l’heurística queda definida de la següent manera. 

El primer pas (pre-procés) és sumar el parell de temps de recorregut d’anada i tornada de 

cada parell de CEIPs. S’obté d’aquesta manera una matriu simètrica amb els temps de 

recorregut d’anar i tornar d’un CEIP a qualsevol altre. 

Un cop calculada aquesta matriu s’actua de forma semblant a l’heurística plantejada al 

model 1. Es nota que la matriu que s’obté després del pre-procés serà una matriu 

triangular, ja que interessen els temps d’anada i tornada sumats i és el que s’obté a 

qualsevol dels triangles (superior o inferior) de la matriu. 

PAS 1  

S’ordenen els temps de menor a major. 

PAS 2 

S’agafa el primer temps de la llista ordenada del pas 1 i es realitzen tres comprovacions: 

1. Que la nova parella de CEIPs no formen una forquilla amb els ja seleccionats (és a 

dir, que no incorpora creuament de rutes). Es vol que el semigrau interior i exterior 

sigui igual o més petit que dos, però mai superior per evitar aquesta situació. 

2. Que no tanca el circuit. 

3. Que compleix la restricció de temps màxim de recorregut en afegir aquest temps al 

circuit. 

PAS 3 

S’actualitza la llista de temps. S’eliminen els temps que ja s’han agafat. En cas que el 

semigrau interior i/o exterior d’algun dels centres ja seleccionats sigui igual a 2, s’eliminen 

els temps de la llista que inclouen aquest centre (per no formar forquilles). 

PAS 4 

Es repeteixen els passos anteriors (del PAS 2 al PAS 3) fins que tots els temps de la matriu 

triangular han estat considerats o tots els CEIPs han estat inclosos. 
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6.7. Exemple d’aplicació del procediment 

Una vegada explicada, s’usa per veure la seva aplicació en l’exemple reduït de 10 CEIPS 

(veure taula 6.1). 

Pre-Procés: 
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51 

CEIP 
Antoni 
Brusi 

# 12 12 13 19 20 29 # # 13 

58 
CEIP La 
Mar Bella 

12 # 12 17 24 25 34 19 # 12 

65 
CEIP Pere 
IV 

12 12 # 5 17 19 28 8 18 2 

66 

CEIP 
Escola 
Casas 

13 17 5 # 18 19 28 7 18 6 

69 

CEIP 
Fructuós 
Gelabert 

19 24 17 18 # 4 15 17 14 17 

74 
CEIP 
Jovellanos 

20 25 19 19 4 # 15 18 15 18 

76 
CEIP Poeta 
Foix 

29 34 28 28 15 15 # # 21 28 

84 
CEIP Bac 
de Roda 

# 19 8 7 17 18 # # 14 8 

113 

CEIP 
Doctor 
Ferran i 
Clua 

# # 18 18 14 15 21 14 # 18 

164 
CEIP Sant 
Martí 

13 12 2 6 17 18 28 8 18 # 

Taula 6.5. Resultat del pre-procés (amb els temps d’anada i tornada entre CEIPs sumats) 

per l’exemple de 10 CEIPs 



Gestió clusteritzada de les activitats extraescolars proposades a diversos centres educatius Pág. 49 

 

S’aplica l’heurística en el nostre exemple. Es selecciona pel primer clúster la parella de 

CEIPs Pere IV i Sant Martí (assenyalat a la taula 6.6 en taronja). 

S’actualitza la llista de temps i s’agafa el següent temps més baix de la llista. Com es veu a 

la taula 6.6 marcat en taronja següent seria la parella Jovellanos – Fructuós Gelabert. 

Es comprova que no forma forquilla, que no tanca el circuit i que compleix la restricció de 

temps màxim de trajecte. Compleix les tres restriccions ja que de moment la parella forma 

un nou clúster. Es torna a actualitzar la llista de temps. 

El següent temps de la llista correspon a la parella Escola Casas – Pere IV (marcat en 

taronja). Compleix les restriccions. 
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51 
CEIP Antoni 
Brusi 

# 12 12 13 19 20 29 # # 13 

58 
CEIP La Mar 
Bella 

12 # 12 17 24 25 34 19 # 12 

65 CEIP Pere IV 
12 12 # 5 17 19 28 8 18 2 

66 
CEIP Escola 
Casas 

13 17 5 # 18 19 28 7 18 6 

69 
CEIP Fructuós 
Gelabert 

19 24 17 18 # 4 15 17 14 17 

74 
CEIP 
Jovellanos 

20 25 19 19 4 # 15 18 15 18 

76 
CEIP Poeta 
Foix 

29 34 28 28 15 15 # # 21 28 

84 
CEIP Bac de 
Roda 

# 19 8 7 17 18 # # 14 8 

11
3 

CEIP Doctor 
Ferran i Clua 

# # 18 18 14 15 21 14 # 18 

16
4 

CEIP Sant 
Martí 

13 12 2 6 17 18 28 8 18 # 

Taula 6.6. Aplicació de l’heurística sota la matriu de l’exemple de 10 CEIPs. En taronja es 

marquen les parelles de temps escollides. 
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Ara mateix es té un clúster que conté els centres Sant Martí ↔ Pere IV ↔ Escola Casas i 

un altre amb els centres Jovellanos – Fructuós Gelabert. 

Es repeteixen els passos anteriors amb el següent temps de la llista. Es nota que es pot 

eliminar de la llista tots els temps que inclouen al CEIP Pere IV, ja que agafar qualsevol 

d’ells provocaria una forquilla, que ja s’ha explicat que es descartava. D’aquesta manera 

s’agafa el temps de la parella Escola Casas – Bac de Roda. Com es veu a la taula 6.7 

marcat en taronja. 
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51 

CEIP 
Antoni 
Brusi 

# 12 12 13 19 20 29 # # 13 

58 
CEIP La 
Mar Bella 

12 # 12 17 24 25 34 19 # 12 

65 
CEIP Pere 
IV 

12 12 # 5 17 19 28 8 18 2 

66 

CEIP 
Escola 
Casas 

13 17 5 # 18 19 28 7 18 6 

69 

CEIP 
Fructuós 
Gelabert 

19 24 17 18 # 4 15 17 14 17 

74 
CEIP 
Jovellanos 

20 25 19 19 4 # 15 18 15 18 

76 
CEIP Poeta 
Foix 

29 34 28 28 15 15 # # 21 28 

84 
CEIP Bac 
de Roda 

# 19 8 7 17 18 # # 14 8 

113 

CEIP 
Doctor 
Ferran i 
Clua 

# # 18 18 14 15 21 14 # 18 

164 
CEIP Sant 
Martí 

13 12 2 6 17 18 28 8 18 # 

Taula 6.7. Continuació de l’heurística sota la matriu de l’exemple de 10 CEIPs. En taronja, 

les parelles de temps escollides. En gris, els temps descartats. 

Es continua el procediment heurístic fins passar per tots els temps de la llista. 
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CLÚSTER 1: 

Sant Martí ↔ Pere IV ↔ Escola Casas ↔ Bac de Roda 

Temps total de trajecte: 2 + 5 + 7 = 14 minuts 

Temps total de recollida d’alumnes: 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1= 7 minuts 

Temps total: 21 minuts < 30 minuts 

CLÚSTER 2: 

Jovellanos ↔ Fructuós Gelabert ↔ Doctor Ferran i Clua 

Temps total de trajecte: 4 + 14 = 18 minuts 

Temps total de recollida d’alumnes: 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5 minuts 

Temps total: 23 minuts < 30 minuts 

CLÚSTER 3: 

Antoni Brusi ↔ La Mar Bella 

Temps total de trajecte: 12 minuts 

Temps total de recollida d’alumnes: 1 + 1 + 1 = 3 minuts 

Temps total: 15 minuts < 30 minuts 

S’ha de notar que el CEIP Poeta Foix ha quedat aïllat per imposibilitat d’afegir-lo a cap 

clúster sense incomplir la restricció de temps. 

6.8. Implementació de la heurística amb la totalitat dels CEIPs 

Un cop determinada la validesa del model heurístic plantejar es procedeix a implementar la 

solució amb la totalitat dels centres dins l’abast del projecte. 

Com la llista que s’obté pel problema amb els 165 CEIPs ubicats a la ciutat de Barcelona és 

considerablement més llarga, es prepara una mica prèviament amb un petit pre-procés que 

disminueixi una mica el volum de dades a tractar. Per aquest motiu s’eliminen de la llista 

tots aquells temps que superen els 30 minuts, ja que mai podran ser agafats sense 

incomplir la restricció de temps màxim de trajecte. 
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#Clúster CEIPs que integren el clúster Temps de Trajecte Temps total 

(trajecte + 

recollida) 

1 Les Corts ↔ Ausiàs March ↔ 

Lavínia ↔ Barcelona ↔ Duran i 

Bas ↔ Ítaca 

3 + 3 + 3 + 4 + 4 =  

17 minuts 

28 minuts 

2 Santiago Rusiñol ↔ Tibidabo ↔ 

Prosperitat ↔ Mercè Rodoreda ↔ 

Sant Jordi ↔ Sant Josep Oriol ↔ 

Antaviana 

2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 =  

16 minuts 

29 minuts 

3 Mare de Deu de Montserrat ↔ 

Estel Guinardó ↔ Tres Fonts ↔ 

Torrent d’en Melís ↔ Escola del 

Mar ↔ Parc del Guinardó 

2 + 2 + 2 + 3 + 4 =  

13 minuts 

24 minuts 

4 Pau Vila ↔ La Muntanyeta ↔ 

Carles I ↔ Escola del Bosc de 

Montjuic ↔ Tres Pins 

2 + 5 + 5 + 5  =  

17 minuts 

26 minuts 

5 Els Porxos ↔ Bac de Roda ↔ 

Octavio Paz ↔ L’Estel ↔ El 

Sagrer 

3 + 4 + 5 + 5  =  

17 minuts 

26 minuts 

6 Doctor Ferran i Clua ↔ Pompeu 

Fabra ↔ Emili Juncadella ↔ 

Miralletes ↔ Tabor 

2 + 4 + 5 + 5  =  

16 minuts 

 

25 minuts 

7 Sant Martí ↔ Pere IV ↔ 

Provençals ↔ Poblenou ↔ 

Catalònia ↔ Brasil 

2 + 2 + 2 + 2 + 4 =  

12 minuts 

23 minuts 

8 Auró ↔ Llorers ↔ Diputació ↔ 

Joan Miró 

5 + 5 + 6 =  

16 minuts 

23 minuts 
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9 Fort Pienc ↔ Bogatell ↔ Antoni 

Brusi ↔ Parc de la Ciutadella 

6 + 6 + 6 =  

18 minuts 

25 minuts 

10 Vila Olimpica ↔ La Mar Bella ↔ 

Llacuna ↔ Lope de Vega ↔ 

L’Arenal del Llevant 

4 + 4 + 5 + 6 =  

19 minuts 

28 minuts 

11 Pit-Roig ↔ Font d’en Fargas ↔ 

Angels Garriga ↔ Heura ↔ 

Torrent de Can Carabassa 

4 + 5 + 5 + 6  =  

20 minuts 

29 minuts 

12 Mestre Enric Gibert i Camins ↔ 

Pegaso ↔ Turó Blau ↔ Escola 

Congrés-Indians 

5 + 5 + 6 =  

16 minuts 

23 minuts 

13 Marinada ↔ Àgora ↔ Tomàs 

Moro ↔ Gaudí ↔ Sant Antoni 

Maria Claret 

2 + 5 + 5 + 6 =  

18 minuts 

27 minuts 

14 Mossen Jacint Verdaguer ↔ 

Francesc Macià ↔ Gayarre ↔ 

Perú 

5 + 5 + 5 =  

15 minuts 

22 minuts 

15 Collaso i Gil ↔ Rubén Dario ↔ 

Ferran Sunyer ↔ Drassanes 

3 + 5 + 7 =  

15 minuts 

22 minuts 

16 Josep Maria Sagarra ↔ Pare 

Poveda ↔ Coves d’en Cimany ↔ 

Carmel ↔ Taxonera 

4 + 4 + 4 + 7 =  

19 minuts 

28 minuts 

17 Arc de Sant Martí ↔ Els Horts ↔ 

La Palmera ↔ La Caixa ↔ La Pau 

3 + 4 + 4 + 7 =  

18 minuts 

27 minuts 

18 Timbaler del Bruc ↔ Turó ↔ 

Calderón de la Barca ↔ Splai ↔ 

Palma de Mallorca 

2 + 3 + 4 + 7 =  

16 minuts 

25 minuts 
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19 Costa i Llobera ↔ Tàber ↔ Dolors 

Monserdà-Santpau ↔ Orlandai 

3 + 4 + 7 =  

14 minuts 

21 minuts 

20 Pau Casals - Gràcia ↔ Jovellanos 

↔ La Sedeta ↔ Fructuós 

Gelabert ↔ Sagrada Família 

3 + 3 + 3 + 4 = 

13 minuts 

22 minuts 

21 Antoni Balmanya ↔ Dovella ↔ 

Encants ↔ Mas Casanovas 

5 + 6 + 8 =  

19 minuts 

26 minuts 

22 Patronat Domènech ↔ Josep 

Maria Jujol ↔ L’Univers 

8 + 8 =  

16 minuts 

21 minuts 

23 N-II de Pràctiques ↔ 

Barrufet*Sants ↔ Miquel Bleach 

8 + 9 =  

17 minuts 

22 minuts 

24 Fluvià ↔ Joaquim Ruyra ↔ 

Eduard Màquina ↔ General Prim 

↔ Concepció Arenal 

2 + 2 + 3 + 9 =  

16 minuts 

25 minuts 

25 Mare Nostrum ↔ Baloo ↔ Pau 

Casals ↔ Els Pins 

5 + 6 + 11 =  

22 minuts 

29 minuts 

26 Baró de Viver ↔ Eulàlia Bota ↔ 

Ignasi Iglesias ↔ Sant Pere 

Nolasc 

3 + 3 + 5 =  

11 minuts 

28 minuts 

27 Víctor Català ↔ Aiguamarina ↔ 

Ramón Berenguer III ↔ Ramón y 

Cajal 

3 + 6 + 11 =  

20 minuts 

27 minuts 

28 Montseny ↔ La Farigola de 

Vallcarca ↔ Rius i Taulet ↔ Poeta 

Foix 

3 + 3 + 5 =  

11 minuts 

28 minuts 

29 Bàrkeno ↔ Enric Granados ↔ 

Can Clos ↔ Polvorí 

3 + 3 + 4 =  

10 minuts 

17 minuts 
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30 Cavall Bernat ↔ Lluís Vives ↔ 

Pau Romeva 

8 + 13 =  

21 minuts 

28 minuts 

31 Ramón Llull ↔ Carlit ↔ Escola de 

la Concepció 

7 + 7 =  

14 minuts 

19 minuts 

32 Cervantes ↔ Baixeres ↔ Pere 

Vila 

3 + 9 =  

12 minuts 

19 minuts 

33 Turó del Cargol ↔ Baldiri Reixac 12 minuts 14 minuts 

34 Castella ↔ Milà i Fontanals 12 minuts 17 minuts 

35 Ramón Casas ↔ SEAT 6 minuts 8 minuts 

36 Bernat de Boïl ↔ La Maquinista 6 minuts 8 minuts 

37 Xiprers ↔ Nabí 4 minuts 6 minuts 

38 Mallorca ↔ Reina Violant 18 minuts 20 minuts 

39 Ciutat Comtal ↔ Elisenda de 

Montcada 

10 minuts 12 minuts 

40 Alexandre Galí ↔ Mediterrànea 2 minuts 4 minuts 

41 Ferrer Guàrdia ↔ Mestre Morera 2 minuts 4 minuts 

42 Escola Cases ↔ La Rambleta del 

Clot ↔ La Farigola del Clot 

3 + 3 =  

6 minuts 

10 minuts 

Taula 6.8. Resultat dels 42 clústers obtinguts al implementar el model a la totalitat dels 

CEIPs ubicats a la ciutat de Barcelona. 

Cal notar que el CEIP Arc Iris queda aïllat al no poder-se associar a cap clúster sense 

incomplir les restriccions. 



Pág. 56  Memòria 

 

6.9. Activitat extraescolar en instal·lacions externes (piscines 

i altres centres) 

S’ha de tenir en compte que només intervenen els diferents CEIPs situats a la ciutat de 

Barcelona i que altres centres juguen un paper important en les activitats extraescolars dels 

alumnes. Aquests altres centres són les piscines, on tenen lloc les activitats extraescolars 

de natació i els centres que proposen activitats extraescolars independents de les AMPAs i 

els CEIPs. Actualment molts centres tenen subcontractades l’organització de les seves 

activitats extraescolars a aquests centres, com ja s’ha comentat a l’apartat 5.7. 

Per resoldre el tema de les activitats extraescolars de piscina que actualment no s’han 

tingut en compte en els clústers serà necessari portar als alumnes que realitzin l’activitat de 

piscina fins a les instal·lacions. Es fa un treball d’investigació per obtenir possibles 

instal·lacions amb piscina que puguin servir als clúster per realitzar allà l’activitat 

extraescolar de piscina. S’estudien les instal·lacions amb piscina que alguns CEIPs estan 

utilitzant actualment per veure si poden servir per el clúster al qual pertany aquest CEIP. 

També s’estudien altres instal·lacions amb piscina que, encara que actualment no està 

utilitzant cap CEIP, poden ser útils per proximitat amb algun CEIP. S’obté la següent relació 

CEIP-Piscina segons els clústers que s’ha obtingut de l’apartat anterior i els centres amb 

piscines que utilitza algun del centre integrat en el mateix. 

Tenint la taula 6.9, s’inclou el trajecte entre aquest CEIP i la instal·lació amb piscina. Així els 

alumnes que realitzen l’activitat de natació poden arribar a la piscina amb el trajecte definit 

a la taula 6.9. Els resultats obtinguts asseguren dues coses: 

1. La majoria d’associacions són entre centres els quals es pot viatjar caminant (per 

tant sense costos associats) 

2. Les associacions no incompleixen la restricció de temps màxim de trajecte 

 

 

 

 

 



Gestió clusteritzada de les activitats extraescolars proposades a diversos centres educatius Pág. 57 

 

Centre Piscina Clúster Trajecte CEIP-

Piscina 

Centre 

Piscina 

Clúster Trajecte CEIP-

Piscina 

Metropolitan 

Galileo 

1  Barcelona  

(2 minuts - 

mateixa illa de 

cases) 

CEM 

Trinitat 

25 Ramón 

Berenguer III  

(1 minut - 

mateixa illa de 

cases) 

Bernat Picornell 33 SEAT  

(8 minuts) 

CEM 

Estació del 

Nord 

32 Cervantes 

Bac de Roda 

 

 

 

5 Els Porxos  

(3 minuts) 

Club 

Natació 

Barcelona 

29 Bàrkeno  

(5 minuts) 

20 Els Encants  

(7 minuts) 

Esportiu Claror 

Sardenya 

6 

 

Tabor  

(mateix centre) 

Carles I 4 Carles I  

(mateix centre) 

19 Sagrada 

Família  

(centre veí) 

Piscina 

Sant Jordi 

36 Mallorca  

(4 minuts) 

Centre Esportiu 

Joan Miró 

8 Joan Miró  

(mateix centre) 

Poliesportiu 

Municipal 

Vintró 

40 La Farigola del 

Clot  

(3 minuts) 

Poliesportiu 

Estació del 

Nord 

9 Fort Pienc  

(2 minuts) 
Gimnàs 

Can Dragó 

2 Santiago Rusiñol  

(6 minuts) 

30 Pere Vila 

(3 minuts) 
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Can Felipa 10 Llacuna  

(1 minut) 

Institut Joan 

Brossa 

3 Mare Deu de 

Mont. 

(6 minuts) 
Safa 11 Can Carabassa  

(3 minuts) 

CN Sant Andreu 12 Pegaso  

(2 minuts - 

mateixa illa de 

cases) 

Piscina 

Municipal 

de Montjuic 

14 Mossèn Jacint 

Verdaguer  

(5 minuts) 

Esportiu Claret 13 Sant Antoni 

Maria Claret  

(1 minut) 

Piscina 

Municipal 

de Montjuic 

14 Mossèn Jacint 

Verdaguer  

(5 minuts) 

Club Esportiu 

del Turó 

17 Calderón de la 

Barca  

(2 minuts - 

caminant) 

Complex 

Esportiu 

Municipal 

Olímpia 

7 Sant Martí  

(6 minuts) 

Club Natació de 

Catalunya 

31 Baldiri Rexac  

(1 minut) 

Sant Pau 

Sport Club 

15 Collaso i Gil  

(2 minuts) 

L’UBAE 21 Patronat 

Domènech  

(4 minuts - 

caminant) 

Llac de la 

Creueta del 

Coll 

16 Josep Maria de 

Sagarra  

(2 minuts) 

Maristes 22 N-II de 

Pràctiques  

(6 minuts) 

Club Nick 

Esports 

18 Timbaler del 

Bruc  

(5 minuts) 
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CEM Maresme 23 Concepció 

Arenal  

(4 minuts) 

Parc de la 

Trinitat 

26 Eulàlia Bota  

(2 minuts) 

Poliesportiu 

Acell 

24 Mare Nostrum  

(4 minuts) 

Gimnàs 

Can Dragó 

27 Víctor Català 

Piscina Sant 

Jordi 

38 Mallorca  

(3 minuts) 

Llac de la 

Creueta del 

Coll 

28 Montseny 

Taula 6.9. Relació entre clústers i instal·lacions amb piscines. 

6.10. Post-procés: Inclusió de trajecte a piscines i CEIPs aïllats 

L’apartat 6.5 s’ha definit la heurística considerada com més adient pel problema actual i en 

l’apartat 6.6 s’ha implementat donant lloc als diferents clústers i agrupant els CEIPs 

complint les restriccions establertes. Si més no, s’ha vist que a aquest resultat queden 

alguns punts a afegir per acabar de quadrar el resultat final. Per exemple i com s’ha fet en 

l’apartat 6.7, s’havien d’afegir les piscines per poder incorporar l’activitat extraescolar de 

natació contemplada a l’abast.  

En la taula  6.9 es demostra com incloure els centres amb instal·lacions de piscina a tots 

els clústers contemplats sense incomplir les restriccions de temps. 

No només existeix aquest punt per acabar de quadrar el resultat final, sinó que també ha 

quedat un CEIP sense associar en implementar l’heurística (CEIP Arc Iris). Aquest últim 

centre ha quedat aïllat degut a què era impossible associar-lo amb cap altre sense 

incomplir les restriccions definides. Si més no i en aquest post-procés, s’estudia la millor 

manera d’arreglar aquest aspecte. 

Inspeccionant aquest centre en particular, es veu que el CEIP Arc Iris queda a 2 minuts 

caminant del CEIP Reina Violant i estan situats gairebé a la mateixa illa de cases. El motiu 

que no hagi aparegut aquesta associació en l’execució de l’heurística és perquè, tot i que 

caminant no arribi a dos minuts de trajecte, en autocar el trajecte ha de discórrer per 

carrers no peatonals i allarga el temps de trajecte a 5 minuts, cosa que fa impossible 

associar el CEIP al Clúster 38, que és al qual pertany el CEIP Reina Violant. Per aquest 

motiu es decideix actuar de la següent manera, els alumnes que es dirigeixin al CEIP Arc 
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Iris baixen al CEIP Reina Violant i es dirigeixen caminant fins al CEIP Arc Iris. Els que han 

de dirigir-se des del centre Arc Iris a qualsevol altre del Clúster 38, l’autocar els recollirà al 

CEIP Reina Violant, per aquells que s’escaigui. 

6.11.  Quantitat d’autocars necessaris 

Òbviament posar en marxa el projecte proposat comporta un seguit de costos importants. 

S’han de tenir en compte costos de infraestructura com per exemple els autocars, costos 

de personal, on s’inclouen els monitors, tant els que acompanyen als alumnes durant els 

trajectes com els que dirigeixen les activitats, així com també els conductors. 

És difícil estimar la quantitat d’autocars necessaris per al transport dels alumnes perquè no 

es coneix el nombre exacte d’alumnes a transportar en cada trajecte. Per això, s’intenta fer 

una estimació tan real com es pugui, però caldrà tenir en compte que l’escenari serà 

difícilment igual al real. 

Com s’ha comentat prèviament a l’apartat 5.5 d’aquest estudi, s’han recaptat dades de la 

demanda actual d’alumnes inscrits a activitats extraescolars d’alguns CEIPs representatius. 

Segons aquestes dades facilitades per les AMPAs dels CEIPs, es pot estimar una mitjana 

d’uns 225 alumnes apuntats a activitats extraescolars per CEIP. Segons aquesta mitjana 

caldria, si es volgués transportar la totalitat d’aquests alumnes a un altre centre i 

considerant una capacitat de l’autocar de 72 places (70 si es resten dos per monitors) al 

voltant de 4 autocars per CEIP per poder transportar-los. Òbviament i amb la proposta que 

es pretén implementar no s’hauria de transportar la totalitat dels alumnes en cap moment. 

És a dir, tal i com es proposa, la idea és que contínuament hi hauria intercanvi d’alumnes 

en els CEIPs, amb alumnes que pugen i alumnes que baixen en una parada. 

Veient la situació actual d’alumnes inscrits a activitats extraescolars pel curs 2015-2016, es 

que la situació difereix de la que es va trobar a l’estudi previ de 2011 [7] i el nombre 

d’alumnes inscrits en algunes de les activitats extraescolars incloses a l’abast del projecte 

és massa elevat. Per aquest motiu es fa una discriminació prèvia de les activitats que 

entraran dins l’estudi i per les quals s’acabarà oferint el servei proposat. Es considera que 

per aquelles activitats que tenen més de 25 alumnes inscrits, no té sentit oferir el servei ja 

que l’activitat pot desenvolupar-se perfectament sense necessitat d’associar-se amb altres 

CEIPs. 

S’agafa un exemple amb un clúster per intentar aproximar la realitat al model plantejat i 

simular una possible proposta per a aquest. Com es coneix el nombre d’alumnes inscrits 

actualment en el CEIP Pare Poveda, s’agafa el clúster 16, en el qual està inclòs aquest 
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CEIP. Això aproximarà més l’estudi a la realitat. L’actual distribució d’alumnes discriminant 

per activitat i sexe es resumeix a la taula 6.10 següent. 

 

Esports Nois inscrits Noies inscrites 
 Futbol     
 Futbol Sala 25 0 
 Bàsquet 14 29 
 Dansa (en general) 7 40 
 Piscina     
 Anglès 9 7 
 Voleibol     
 Patinatge 4 57 
 Iniciació esportiva     
 Escacs 18 3 
 Judo 30 6 
 Arts plàstiques 3 9 
 Música (en general)     
 

 
110 151 261 

Taula 6.10. Alumnes inscrits en les activitats extraescolars del CEIP Pare Poveda. [Font: 

AMPA Pare Poveda]. 

Amb aquesta distribució es pot fer una simulació propera a la realitat. El primer pas és 

treure de l’estudi per aquest clúster les activitats de bàsquet, dansa, patinatge i judo, degut 

a que aquestes activitats tenen actualment més de 25 alumnes inscrits i no necessiten 

associacions amb altres CEIPs per una correcta realització de les activitats. 

El següent pas és intentar programar quines activitats es fan en cada centre i quan es fan. 

Les activitats (cal notar que només hi ha alumnes inscrits en 8 de les 13 activitats incloses 

en l’abast i que 4 d’aquestes no entren en l’estudi com s’ha comentat prèviament) es 

realitzen dos cops per setmana. Aquests dos dies poden ser o be Dimarts i Dijous, o be 

Dilluns i Dimecres. Es suposa la següent relació activitat-centre-dies (veure taula 6.11). 

També es pren la hipòtesis que totes les escoles del clúster (més o menys al mateix barri i 

en les mateixes condicions) tenen una demanda similar d’alumnes.  
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CEIP Activitat extraescolar Dm/Dj Activitat extraescolar Dll/Dx 

Josep Maria Sagarra Futbol Sala  

Pare Poveda  Anglès 

Coves d’en Cimany Escacs  

Carmel   

Taxonera  Arts Plàstiques 

Taula 6.11. Organització de les activitats per centre i per dia. 

Així doncs, i segons el trajecte definit per a aquest clúster en l’apartat 6.6, la cosa quedaria 

de la següent manera: 

Activitats de Dimarts i Dijous: 

 Primer trajecte: uns 25 alumnes del CEIP Josep Maria Sagarra es queden en 

aquest CEIP per l’activitat de futbol sala. 

No obstant, encara tenim uns 21 alumnes que han d’agafar l’autocar per desplaçar-

se a altres CEIPs i fer l’activitat d’escacs. 

El primer trajecte, doncs, es pot realitzar amb un sol autocar per poder traslladar a 

tots els alumnes. 

 Segon trajecte: Es recullen 46 alumnes del CEIP Pare Poveda per les activitats. 

Dimarts i Dijous no hi ha activitats establertes al CEIP Pare Poveda. Així, cap 

alumne baixaria de l’autocar en aquesta parada. 

Els alumnes a transportar són 67 ara mateix. Així, un únic autocar segueix sent 

suficient per al transport de tots els alumnes. 

Es repeteix l’operativa amb els trajectes següents. Es resumeixen les dades en la taula 

6.12 següent. 
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Trajecte Activitat 

extraescolar 

Quan es 

realitzen? 

Alumnes 

que baixen 

Alumnes 

que pugen 

Alumnes 

totals 

Autocars 

necessaris 

1 Futbol Sala Dm/Dj 25 21 21 1 

2 Sense Activitat Dm/Dj 0 46 67 1 

3 Escacs Dm/Dj 42 25 50 1 

4 Sense Activitat Dm/Dj 0 46 96 2 

5 Sense Activitat Dm/Dj 0 46 142 3 

6* Escacs Dm/Dj 42 0 100 2 

7* Futbol Sala Dm/Dj 100 0 0 0 

Taula 6.12. Moviment d’alumnes en cada parada i nombre d’autocars necessaris en cada 

trajecte per les activitats de Dimarts i Dijous. 

Com es veu marcat en groc a la taula 6.12 el màxim d’autocars necessaris seria de 3. 

Activitats de Dilluns i Dimecres: 

Es repeteix el procediment anterior amb les activitats de Dilluns i Dimecres i la taula resum 

que s’obté és la següent (veure taula 6.13). 

S’ha de notar que tal i com s’ha definit el recorregut i la planificació d’activitats per aquest 

clúster 16, hi han alguns trajectes que no caldrà realitzar, ja que no es programa cap 

activitat en alguns CEIPs. Al no existir cap activitat en aquest centre no s’ha de recollir 

alumnes ni tampoc s’ha de deixar cap (no es realitzen activitats en aquest centre) per lo 

que els trajectes marcats amb un asterisc, s’han marcat per notar que falta per informar 

aquest trajecte “inútil” abans. 

Tot i així, s’ha de tenir en compte que això és només una peculiaritat de com s’ha 

configurat l’exemple, ja que segons la demanda que s’ha recollit pel CEIP Pare Poveda, 

només hi ha alumnes inscrits a 8 de les 13 activitats i d’aquestes, només es contemplen per 

el servei 4 activitats de les contemplades en l’abast del projecte i això fa que no s’hagi de 

programar cap activitat en alguns CEIPs. 
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Trajecte Activitat 

extraescolar 

Quan es 

realitzen? 

Alumnes 

que baixen 

Alumnes 

que pugen 

Alumnes 

totals 

Autocars 

necessaris 

1 Sense Activitat Dll/Dx 0 28 28 1 

2 Anglès Dll/Dx 16 12 24 1 

3 Sense Activitat Dll/Dx 0 28 52 1 

4 Sense Activitat Dll/Dx 0 28 80 2 

5 Arts Plàstiques Dll/Dx 48 16 48 1 

6* Anglès Dll/Dx 48 0 0 0 

Taula 6.13. Moviment d’alumnes en cada parada i nombre d’autocars necessaris en cada 

trajecte per les activitats de Dilluns i Dimecres. 
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7. Preparació d’una web 

Un cop preparada la base de dades només queda definir la forma de com facilitar la 

informació i oferir el servei a les diferents AMPAs dels CEIPs de Barcelona. Cal tenir clar 

que per a que aquest projecte sigui possible, tots els centres inclosos en l’abast han de 

estar d’acord i disposats tant a acollir alumnes d’altres centres com a enviar alumnes del 

seu propi centre a altres. 

En el món actual, la millor manera de fer arribar la informació i que el client disposi d’una 

eina sempre disponible per consultar les opcions i ofertes dissenyades als apartats 

anteriors és a través del món digital. Una web cal que expliqui la proposta i que permeti 

l’usuari conèixer els detalls de la nova proposta. Per aquest motiu i amb l’ajuda d’un editor 

de webs com Wix.com, es crea i dissenya un web amb els següents apartats. 

7.1. Inici 

En aquest apartat s’inclou informació de la proposta, explicant de forma breu els objectius i 

beneficis. Aquest apartat també conté informació sobre com es du terme la proposta. 

 

Figura 7.1. Primer part de la pàgina principal de la web. 
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Figura 7.2. Segona part de la pàgina principal de la web. 

S’intenta donar la informació de manera molt breu, amb la idea d’arribar a l’usuari de 

manera directa i visual, més que intentar donar molta informació. 

7.2. Buscador 

Probablement es tracta de l’apartat més important i interesant de la web. Es tracta d’un 

buscador que a partir de dues dades d’origen, que són el centre d’origen i l’activitat 

extraescolar que es desitja realitzar, retorna els possibles centres de destí així com els 

detalls del trajecte que es posa a disposició dels alumnes (veure figura 7.3): 

 El centre d’origen serà el centre on l’alumne estudia. 

 L’activitat extraescolar s’haurà de seleccionar d’entre la llista d’activitats incloses a 

l’abast del projecte. 

El centre de destí i els detalls de trajecte s’obtenen de la base de dades realitzada als 

apartats anteriors. Els detalls de trajecte inclouen l’hora de parada de l’autocar en el centre 

d’origen, calculat a partir de l’hora d’inici del viatge (sempre comencen a les 16:30) i els 

minuts de trajecte fins que l’autocar arriba a aquest centre d’origen. 
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Figura 7.3. Buscador de la web. Com omplir les dades. 

En aquest apartat de la web, també s’inclou una imatge del trajecte que realitza l’autocar, 

passant per tots els CEIPs del clúster, sota el mapa de la part de la ciutat en que s’ubiquen 

aquests CEIPs (veure figura 7.4). 

 

Figura 7.4. Buscador de la web. Resultat de la búsqueda. 
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7.3. Reglament de comportament de les activitats 

extraescolars 

S’ha inclòs en aquest apartat un reglament comú a tots els CEIPs que se suposa, formen 

part del programa proposat. Els alumnes inscrits en alguna activitat extraescolar a través 

d’aquest nou servei s’han de comprometre a complir el reglament establert per tal de 

garantir un bon funcionament de les activitats extraescolars, així com una actitud cordial 

entre els participants del programa. 

El reglament es pot consultar íntegrament a l’Annex 3. 

7.4. Contacte i Inscripcions 

L’altre apartat de la web consisteix en una pàgina per inscriure als alumnes en l’activitat 

desitjada (veure figura 7.5). 

Amb aquest apartat es pretén facilitar la inscripció de l’alumne per no haver d’anar els pares 

expressament a l’escola a apuntar al seu fill i poder fer el tràmit des de la comoditat de la 

web. Per suposat, aquest punt no exclou la possibilitat de seguir inscrivint els alumnes en el 

seu centre d’estudi. Es tracta senzillament d’un complement per facilitar els tràmits a les 

famílies. 

 

Figura 7.5. Contacte i inscripcions de la web. 
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7.5. Modes de pagament 

Al afegir el mètode electrònic per inscriure alumnes al servei, també s’obre una nova forma 

de pagar aquest servei. S’inclou un servei de pagament on-line a la pàgina amb targeta de 

crèdit. 

Ara bé, també es decideix mantenir les altres formes de pagament establertes fins ara i 

s’haurà de parlar amb les AMPAs dels CEIPs de la ciutat de Barcelona per permetre 

inscriure als alumnes al servei ofert a través de la pròpia AMPA. Així la forma d’inscripció 

dels alumnes a les activitats es gestiona de la mateixa manera i l’usuari no pateix canvis en 

la gestió d’inscripció de l’alumne a l’activitat extraescolar. 
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8. Estudi pressupostari 

Ara que es coneixen els detalls del projecte i les accions que cal fer, és important estimar 

un pressupost per mesurar la viabilitat real de l’estudi i l’impacte tant inicial i en el moment 

de posta en marxa, com en un futur pròxim i en un moment d’estabilitat de la proposta. 

Conèixer totes aquestes dades ajudarà a fixar el preu per alumne que s’hauria d’assignar a 

cada activitat/servei. 

8.1. Costos de posta en marxa 

A l’apartat 6.10 s’ha fet una estimació de la quantitat d’autocars necessaris per un dels 

clústers. S’ha estimat que per un clúster format per 5 CEIPs són necessaris un màxim de 3 

autocars. Es fa un recompte dels clústers (veure taula 6.10) i es veu que hi ha un total de 

27 clústers formats per 4 o menys CEIPs. Es calcula com s’ha fet a l’apartat 6.10 per 

l’exemple del clúster de 5 CEIPs, el nombre d’autocars necessaris per transportar tots els 

alumnes en clústers formats per 4 o menys CEIPs i es veu que amb un autocar es poden 

transportar la totalitat dels alumnes inscrits a activitats extraescolars. També es nota que hi 

ha un total de 11 clústers formats per 5 CEIPs i que, per tant, necessitaran 3 autocars per 

transportar la totalitat dels alumnes. Per els tres clústers de 6 CEIPs es necessita el mateix 

nombre d’autocars que pels clústers de 5 CEIPs. I per a l’únic clúster de 8 CEIPs seran 

necessaris 4 autocars per transportar als alumnes necessaris. Això conforma una flota de 

73 autocars. 

Tal i com s’ha explicat a l’apartat 5.4 anterior, l’empresa Sagalés ofereix el servei de 

transport amb autocars per un total de 112 €/autocar. Extrapolat als 73 autocars que 

conformen la flota, ascendeix a 8.176 €. 

També es té en compte en el pressupost els costos de posar en marxa la web. Hi haurà un 

cost de reserva de domini, però aquest és molt petit ja que la reserva d’un domini web té un 

preu que volta els 40 € anuals [17]. 

8.2. Costos de manteniment  

A l’import calculat a l’apartat 8.1 anterior, l’empresa Sagalés [10] inclou un conductor. Així, 

el cost associat al sou del conductor ja està contemplat. Si més no, s’ha de tenir en compte 

el sou dels dos monitors que estan a l’autocar vigilant als alumnes. Es calcula un sou de 

2.000 € per tot el curs per a aquestes dues persones. Si es té en compte que hi ha dos 

monitors per cada autocar, l’import total pels 73 autocars és de 146.000 € per tot l’any. 
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A part dels costos de lloguer de la flota i contractació de l’equip (conductor + monitors) 

també es vol tenir en compte altres costos associats al transport. La taula 8.1 resumeix els 

costos associats a qualsevol transport públic o privat segons el Pla Director de Mobilitat 

[18]. 

 

 Vehicle Privat Vehicle Públic 

TEMPS 

Accés i espera, trajecte, 

correspondència, congestió 

 

0,302 

 

0,406 

OPERACIÓ 

Combustible, lubricants, 

pneumàtics, personal, 

manteniment i reparació 

 

0,054 

 

0,076 

ESTÀTICS 

Adquisició, ITV, ITVM, 

assegurances, aparcament, 

estructura, infraestructura, 

peatges 

 

0,259 

 

0,061 

EXTERNALITATS + 

SEGURETAT 

Accidents, contaminació 

atmosfèrica, contaminació 

acústica 

 

 

0,083 

 

 

0,037 

TOTAL 0,698 0,580 

Taula 8.1. Taula resum de costos expressats en €/viatger·km. En groc, els costos escollits 

pel nostre model. Font: Pla Director de Mobilitat [18] 

Encara que el servei no es considera com transport públic, en quant a costos s’apropa molt 

més al tipus de costos associats al transport públic que al transport privat. Per aquest 

motiu, s’agafen les partides associades al transport públic per calcular alguns aspecter de 
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l’impacte econòmic que no s’han tingut en compte al contracta els serveis de l’empresa 

Sagalés. 

Agafant l’exemple del clúster 16 com a l’apartat anterior, el pico de viatgers era de 142. 

S’agafa de la taula 8.1 només la partida corresponent als costos d’externalitat + seguretat 

(ja que els altres són absorbits per l’empresa Sagalés al moment de contractar el servei) i 

s’obté un cost per kilòmetre d’uns 5,25 €/km. Aquest cost es distribueix entre els 3 autocars 

que formen la flota per aquest clúster i el cost que finalment s’imputa a cada autocar és 

d’uns 1,75 €/autocar·km. En aquest mateix exemple, la distància recorreguda si es tenen 

en compte tots els trajectes és d’uns 10 km, que multiplicats pels 1,75 €/km·autocar dona 

un total de 17,5 €/autocar. El preu associat a aquesta partida és molt petit, però està bé 

tenir-ho present a mode dels costos associats a l’impacte mediambiental. 

Si es pren per correcta la hipòtesi de la demanda actual d’alumnes inscrits a les activitats 

extraescolars i amb els clúster definits en l’apartat 6.7 es calcula els autocars necessaris 

per tots els CEIPs. Es mostra els càlculs a l’Annex 3 i segons el resultat es necessita una 

flota de 73 autocars. Òbviament resulta una flota extensíssima, però cal tenir en compte 

que s’ha considerat que la totalitat d’alumnes que realitzen activitats extraescolars als 

CEIPs utilitzen el servei. Si fos així i es vol conèixer la inversió necessària, els costos 

ascendiren a: 

17,5 €/autocar x 73 autocars = 1.280 € 

8.3. Cost de la matrícula 

Després d’analitzar els costos associats a aquest estudi en els apartats 8.1 i 8.2 anteriors, 

es creu interessant fer una anàlisi del cost per alumne seguint (com s’ha fet fins ara) la 

hipòtesi de què la demanda de tots els CEIPs és homogènia i similar a les dades 

obtingudes de l’AMPA del CEIP Pare Poveda. 

A l’apartat 8.1 s’ha vist que el cost per la flota de 73 autocars era de 8.176 €/trajecte. Si es 

considera que els 73 autocars fan un trajecte diari durant 4 dies de la setmana (de dilluns a 

dijous) i que el curs escolar té un total de 36 setmanes, la xifra ascendeix a 1.177.344 €. 

Aquest és un import elevadíssim, però s’ha de tenir en compte que aquest pressupost 

engloba el servei per els 165 CEIPs durant tot un any lectiu. Si com es diu, s’assimila la 

demanda del CEIP Pare Poveda com a homogènia per la resta de CEIPs, es pot considerar 

una demanda per els 165 CEIPs d’uns 12.200 alumnes. Això comportaria un cost per 

alumne en quant al transport de 96,5 €/alumne per tot el curs. 
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A aquest import s’ha d’afegir el cost de personal dels monitors calculat a l’apartat 8.2. 

Dividint l’import un altre cop per la totalitat dels alumnes la xifra de 108,5 €/alumne i per tot 

el curs. Aquest cos seria el cost per alumne extra degut a les singularitats del servei 

proposat.  

La resta de costos serien propis del manteniment de les instal·lacions, material i sous dels 

encarregats de dirigir les activitats. 

Es fa una investigació dels preus de mercat de les activitats extraescolars actuals en els 

diferents CEIPs inclosos en l’abast del projecte i es veu que els preus ronden entre els 65 i 

els 85 euros per trimestre. Si es vol mantenir el mateix marge, caldria afegir els preus 

calculats prèviament per alumne degut a les particularitats del nou servei al preu actual. Ara 

bé, tal i com es pretenia en els objectius, s’entén que els costos de manteniment tant de 

material com de les instal·lacions és menor, ja que un únic CEIP manté la instal·lació per tot 

el seu clúster. Aquest motiu fa que es pugui considerar un preu per trimestre inferior a 

l’establert actualment. Es decideix, en un primer moment de naixement del projecte, deixar 

els preus tal qual estaven fins ara, ja que els 36 euros per trimestre (108,5 €/alumne·any 

entre tres trimestres) s’assimilen a l’estalvi de manteniment gràcies a ajuntar la demanda 

d’activitat extraescolar de tot un clúster en un sol CEIP. 
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9. Impacte mediambiental 

Al ser aquest un estudi en que es planteja el transport d’alumnes en autocar l’impacte 

mediambiental és un punt important a tenir en compte. Aquest nou servei que es vol oferir a 

la ciutat de Barcelona té conseqüències directes en la forma de transport dels alumnes a 

les seves activitats extraescolars. Encara que el Pla Director de Mobilitat [18] conté la 

partida de EXTERNALITATS (veure la taula 8.1) on s’imputen els costos associats tant a la 

contaminació atmosfèrica com a la contaminació acústica, s’ha de tenir en compta com 

influeix aquest nou servei en quant al canvi de comportament que suposa en el transport 

d’alumnes. 

En un primer anàlisis s’entén que s’està fent circular diàriament una flota d’uns 73 autocars 

provocats pel servei ofert en aquest estudi. Com s’ha dit, aquests autocars impacten 

mediambientalment amb les seves emissions i en contaminació acústica. Encara que 

l’empresa Sagalés està oferint busos híbrids que disminueixen dràsticament les emissions 

de gasos nocius per l’atmosfera, els autocars necessaris per a aquest estudi encara no 

disposen d’aquesta característica. El que sí garanteix l’empresa Sagalés es un Sistema de 

Gestió Mediambiental certificat d’acord amb la norma ISO 14001 [19]. 

Ara bé, cal entendre també que aquesta nova forma de funcionar pot suposar una millor 

gestió del transport i, per tant, en una millora en l’impacte mediambiental actual. Si s’entén 

que actualment molts dels alumnes realitzen les seves activitats extraescolars a una 

instal·lació externa, existeix una alta probabilitat que aquests alumnes s’hagin de desplaçar 

en cotxe. Per tant, actualment tots els alumnes que s’han de desplaçar del seu CEIP a la 

instal·lació on realitzin l’activitat extraescolar ho estan fent en automòbil, transport públic o 

caminant, si el centre queda a una distància assequible. Amb la nova proposta, tots els 

alumnes d’un CEIP es desplaçarien en el mateix autocar, i així es reduiria el nombre de 

vehicles circulant per la ciutat de Barcelona considerablement. Només que s’estimi que 1 

de cada 3 alumnes té la necessitat de desplaçar-se fora del propi CEIP i que d’aquests un 

10% ho fa en automòbil la reducció de vehicles circulant per la ciutat de Barcelona resulta 

de la següent manera: 

 Alumnes inscrits a activitats extraescolars: 200 alumnes per CEIP 

 CEIPs a la ciutat de Barcelona: 165 CEIPs 

 Alumnes amb necessitat de desplaçar-se fora del CEIP per realitzar l’activitat 

extraescolar: 10.000 alumnes 

 Alumnes que es desplacen mitjançant automòbil: 1.000 alumnes 
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Si l’estimació és considera propera a la realitat, el nombre d’alumnes desplaçant-se en 

automòbil és considerable i la proposta redueix el nombre de vehicles a 73 (veure apartat 

8.1) fet que suposaria un benefici per la pròpia ciutat de Barcelona. 
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Conclusions 

Si es recorda l’objectiu del projecte era trobar una millor relació oferta-demanda de la 

existent actualment. Després dels estudis realitzats i dades recollides, es dedueix que amb 

el pas del temps i per canvis del programa lectiu pel curs 2015-2016, la demanda 

d’activitats extraescolars ja no resulta tant baixa. 

Per això, després de tota la investigació prèvia al plantejament de la problemàtica ha 

resultat molt important per poder entendre com enfocar la proposta de cara a tenir un 

autèntic impacte en la situació actual de la ciutat de Barcelona. Amb totes les dades 

recollides gràcies a una bona feina d’investigació, s’ha pogut plantejar un model resolt 

mitjançant una heurística que dóna una solució factible per la totalitat dels CEIPs de 

Barcelona. 

La realitat actual de la relació oferta-demanda d’activitats extraescolars per als CEIPs de la 

ciutat de Barcelona fa que s’hagi de parar atenció en el target  al qual es dirigeix el servei 

proposat i provoca que només s’inclogui en el servei aquelles activitats que no tenen una 

bona relació oferta-demanda i deixar que les que si la tenen segueixin funcionant com fins 

ara. Això, provoca que sigui un servei més focalitzat i amb un objectiu més concret. 

Si més no, el projecte segueix tenint un valor important que pot aportar als diferents CEIPs. 

Tot i que ara i com s’ha comentat, la demanda per activitats extraescolars ha augmentat 

considerablement, aquesta demanda recau gairebé en la seva totalitat en les empreses 

externes organitzadores d’aquest tipus d’activitat (exemples d’aquest tipus d’empreses es 

recullen a l’apartat 5.7). Aquest fet provoca que aquells centres que organitzen activitats 

extraescolars en el propi centre segueixen tenint una demanda massa baixa per una bona 

organització de les activitats. Un altre punt en contra de la situació actual és que la majoria 

d’aquestes empreses no ofereixen un transport adaptat i preparat pels alumnes des del 

centre d’estudi (CEIP) fins a les instal·lacions de les pròpies empreses on es realitzen les 

activitats. És aquí doncs on l’estudi pren valor, ja que com s’explica durant tot el projecte 

s’ha dissenyat una bona manera d’agrupar la demanda que poden tenir els centres per fer 

activitats en el CEIP i no pas en una empresa externa dissenyant un mode de transport 

adequat i segur pels alumnes i facilitant als pares la feina de transportar els alumnes fins 

les instal·lacions de les empreses externes. 

L’altre benefici de la implantació del projecte proposat és la reducció d’impacte 

mediambiental, com s’ha comprovat a l’apartat 8.4. Els autocars arriben a substituir a una 

quantitat molt més elevada de vehicles privats, agrupant més alumnes en un sol transport i 

reduint els costos externs associats. 
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Per tant i com a conclusió final, el projecte pot tenir un valor important tant pels CEIPs com 

per les famílies, entre d’altres, però s’ha de dirigir cap al target adequat, centrant-se en 

satisfer una necessitat no coberta actualment i ajudant als CEIPs en l’organització de les 

pròpies activitats extraescolars. 
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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  
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Annex 2. Taula amb els temps de trajecte de 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 

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). 
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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: 

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 
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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 

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. 
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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. 

 


