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APORTACIONS A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ALS 

AJUNTAMENTS PER AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ EN ACT IVITATS 

EXTRAESCOLARS 

 

El plenari del Consell Escolar Municipal es va reunir el dia 22 de febrer de 2008 

i en relació a l’ORDRE EDU/332/2007 de 18 de setembre per la qual s’aproven 

les bases reguladores per a la concessió de subvencions als ajuntaments per al 

foment de la participació en activitats extraescolars, dels centes educatius 

sufragats amb fons públics,  va aprovar les següents consideracions : 

 

� Aquesta convocatòria significa un important reconeixement a la funció 

educadora de les activitats extraescolars 

 

� Implica, també, un reconeixement a la tasca vertebradora i de gestió de les 

AMPAs 

 

� Dóna rellevància als municipis per intervenir en els espais educatius més 

enllà de l’horari lectiu 

 

� Ve acompanyada d’una aportació important de recursos econòmics 

 

� Significa una molt bona oportunitat per augmentar la participació a les 

activitats extraescolars, per tant, de fomentar la relació família-escola 

 

Tot i això, el Consell Escolar Municipal considera que hi ha aspectes concrets 

en l’execució de la convocatòria que s’haurien d’intentar millorar. Per aquest 

motiu aprova les següents propostes : 



 

� Hores d’activitat durant el curs : la convocatòria marca un mínim de 70 

hores anuals. S’hauria de tenir en compte que les activitats es programen, 

majoritàriament, d’octubre a maig (unes 27 setmanes lectives). Considerant 

que la durada de moltes de les activitats és d’entre 1 i 1:30 h. setmanals, 

s’hauria de marcar un mínim d’hores al voltant de 30 anuals. 

 

� Núm. de nens inscrits a cada activitat: la convocatòria preveu un mínim 

de 12 nens/es per activitat. La ràtio que s’utilitza en les activitats 

promogudes per l’Ajuntament de Sabadell i per moltes de les AMPAs que 

organitzen activitats de forma autònoma és la que marca el Decret 

137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en 

les quals participen menors de 18 anys (Departament de la Presidència, 

Secretaria General de Joventut), la ràtio es marca en 10 nens/es .  

 

� Activitats poc consolidades . S’hauria de poder considerar els casos de 

centres amb AMPAs poc estructurades amb una oferta d’activitats dèbil, o 

bé activitats novedoses o poc consolidades. S’hauria d’evitar penalitzar 

aquests casos deficitaris que queden fora de la convocatòria. 

 

� Treball en xarxa . En alguns casos les AMPAs i els centre educatius 

treballen en xarxa, amb programacions conjuntes entre varis centres. 

Aquesta possibilitat no està contemplada en la convocatòria. 

 

� Calendari de la convocatòria . Els terminis de presentació de propostes i la 

resolució haurien de permetre que les famílies tinguin informació sobre si 

se’ls ha concedit l’ajut abans de l’inici de l’activitat.  

 

� Desvincular les convocatòries.  Seria convenient que les dues 

convocatòries que s’han publicat juntes (ajuts per minorar la quota i ajuts 

individuals), es fessin per separat i desvinculades una de l’altra, ja que 

poden donar lloc a situacions contradictòries. 

 

 



� Assegurança que cobreix les activitats . El redactat de la clàusula 

d'exigència d'una assegurança per a les activitats hauria de determinar la 

necessitat d’una pòlissa que les cobreixi, però sense determinar qui ha de 

ser el titular, ja que en molts casos l’AMPA ja disposa d’assegurança pròpia 

i en d’altres s’haurà de fer càrrec l’Ajuntament. 

 

 

 

 

 

 

Sabadell, 22 de febrer de 2008  


