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Introducció

La docència és l’element fonamental en l’activitat educativa reglada. 

Això no obstant, en el seu entorn es realitzen un conjunt d’activitats que la complementen. Aquest 
és el cas de les activitats extraescolars, dels serveis de menjador i transport i altres, que acostumen 
a passar desapercebuts en la major part d’aproximacions a l’activitat educativa.

En el cas dels centres privats d’ensenyament infantil, primari i secundari, el conjunt d’aquesta activi-
tat acostuma a ser gestionada per la direcció del centre. En canvi, en els centres públics la situació és 
diferent. La seva organització es caracteritza per un grau més alt de complexitat com a conseqüència 
del repartiment de competències entre administracions i de la concepció participativa de l’educació.
La direcció del centre és qui el governa i en coordina la vida. Però ho fa amb la col·laboració i els 
recursos humans, fi nancers i materials dels diferents estaments membres de la comunitat educativa, 
al servei del projecte educatiu del centre. Les liquidacions pressupostàries i altres fonts d’informació 
sobre les administracions públiques no proporcionen una descripció completa de tota aquesta ac-
tivitat. En concret, tot el camp d’actuació de les associacions de mares i pares d’alumnes, així com 
alguna de les activitats de les mateixes direccions dels centres no hi queden recollides.

En els treballs d’elaboració de les Taules Input-Output de Catalunya per l’any 2001 i en els de la 
futura elaboració dels comptes satèl·lits de l’educació, l’Institut d’Estadística de Catalunya, en 
col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat, va decidir realitzar una investigació 
específi ca d’aquesta àrea d’activitat.   L’estudi va consistir en l’elaboració d’una enquesta a una mos-
tra representativa dels centres públics d’ensenyament infantil, primari i secundari de Catalunya i a 
les seves corresponents associacions de mares i pares d’alumnes.

En el disseny de l’operació i dels qüestionaris, l’Idescat ha comptat amb el suport de la Federa-
ció d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya (FAPAC) i la Federació d’Associacions de Pares 
d’Alumnes d’Ensenyament Secundari de Catalunya (FAPAES).

Els resultats d’aquest treball es presenten ara separadament per fer-ne possible la utilització pública.
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Principals resultats

Les associacions de mares i pares d’alumnes gestionen una part substancial dels serveis i activitats 
complementaris en les escoles públiques catalanes.

Les associacions de mares i pares d’alumnes de les escoles públiques de Catalunya (AMPAs) juguen 
un paper important en la gestió –i també en el fi nançament– de les activitats complementàries que 
es realitzen en aquests centres.

En les taules de l’apartat 2.1. es constata que aquestes associacions mantenen presència activa en un 
87% del total d’escoles i que donen cobertura a més dels 96% dels alumnes. Aquests percentatges 
són molt més alts si no es tenen en compte les llars d’infants en les quals la presència associativa és 
molt baixa com a conseqüència de la curta permanència dels alumnes en el centre.
 
Per al curs 2001-2002, el total de recursos econòmics gestionats per les associacions supera els 81 mi-
lions d’euros, que es destinen fonamentalment a la gestió d’activitats i serveis complementaris, en-
tre els quals cal destacar el de menjador, les activitats extraescolars i la venda de material escolar.
Les AMPAs es responsabilitzen de la gestió del menjador escolar en un 23% dels centres d’educació 
infantil i primària. 

Un 36% de les despeses de les AMPAs es destina a contractar empreses especialitzades externes per 
a la realització d’aquests serveis. Això no obstant, una part de les AMPAs opten per assumir directa-
ment la gestió total o parcial dels serveis mitjançant la contractació de personal propi. El curs 2001-
2002 aquestes entitats declaren tenir un total de 2.826 persones assalariades amb una dedicació 
setmanal mitjana propera a les 10 hores. Conseqüentment la despesa en retribució de personal és, 
també, un dels conceptes més rellevants en el seu compte d’explotació amb un 19% del total. 

Els recursos econòmics de les AMPAs provenen fonamentalment de les aportacions dels pares en 
contraprestació als serveis rebuts i en concepte de quotes associatives. Aquesta font d’ingressos 
signifi ca el 87% del total, mentre que les subvencions de les administracions públiques no arriben 
al 10%.

Les associacions són l’entitat gestora majoritària en el servei d’acolliment fora de l’horari escolar,  en 
el subministrament de llibres de text i en la realització d’activitats docents extraescolars

Només un 19% dels centres no disposen de servei de menjador.

El servei de menjador escolar és el servei complementari principal en els centres escolars. Les AMPAs 
n’assumeixen la gestió en un 17,5%, mentre que és l’Administració local la que se’n responsabilitza 
en un major nombre de casos (23% del total), percentatge que té una especial incidència en els 
centres dels quals n’és titular com també en els centres amb un baix nombre d’alumnes.

La concessió del servei a un empresa que l’assumeix completament –inclòs el fi nançament– és l’opció 
escollida per un 22% dels centres amb especial incidència en els centres de majors dimensions.

La direcció del centre assumeix la gestió del menjador escolar en un 18,6% dels casos.

En un 18,6% dels centres és la mateixa direcció la que es responsabilitza de la gestió d’aquest servei. 
Aquesta gestió requereix uns recursos econòmics que superen els 27 milions d’euros i un total de 
1.049 persones assalariades.

La rellevància d’aquestes xifres ve donada, en gran mesura, pel fet que les disposicions vigents no 
permeten que aquesta activitat s’integri en la comptabilitat ofi cial dels centres dependents del De-
partament d’Educació.

L’Administració local proveeix gairebé en exclusiva el servei de transport escolar.

Només el 28% dels centres públics catalans disposen de servei de transport escolar. En el 86% 



10 Institut d’Estadística de Catalunya-SACEPC/2001-02

d’aquests és l’Administració local la que assumeix aquesta gestió.
 
El servei de biblioteca, disponible en un 43% dels centres, és gestionat en la major part dels casos 
per la mateixa direcció del centre.
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 Notes metodològiques

1. Objectius

L’operació pretén recollir informació rellevant sobre l’activitat realitzada en l’entorn dels centres 
públics d’ensenyament que no queda refl ectida en els pressupostos de les corresponents adminis-
tracions públiques.

L’objectiu específi c de l’operació és obtenir la informació necessària per atendre les necessitats de les 
Taules Input-Output de Catalunya, així com la futura elaboració dels comptes satèl·lits d’educació.

2. Unitats d’anàlisi

L’enquesta recull informació sobre els centres públics d’educació infantil, primària i secundària de 
Catalunya. En cadascuna d’aquestes unitats s’ha investigat tant l’activitat del mateix centre com la 
de la corresponent associació de mares i pares d’alumnes, a cadascun dels quals se’ls ha adreçat un 
qüestionari específi c.  

El directori de centres educatius del Departament d’Ensenyament ha estat considerat com el des-
criptor més ajustat de la població a estudiar.

3. Àmbits

L’àmbit territorial de l’enquesta és Catalunya. El període de referència temporal de les dades és el 
curs 2001-2002.

4. Disseny mostral

L’univers objecte d’estudi comprèn tots els centres públics del Directori de centres educatius del 
Departament d’Educació. 

S’ha extret una mostra aleatòria estratifi cada. En l’estratifi cació s’han tingut en compte els diferents 
tipus de centre, la seva dimensió i l’Administració pública titular. La mostra esta formada per un 
total de 259 centres repartits en 42 estrats.

5. Característiques del treball de camp

Com ja s’ha dit, en l’operació es van utilitzar dos qüestionaris diferents: un adreçat a la direcció del 
centre i un altre a l’associació de mares i pares d’alumnes (AMPA).

En el primer d’aquests qüestionaris s’investigava si en el centre hi existia alguna AMPA, quines eren 
les activitats complementàries i extraescolars que s’hi realitzaven i qui les realitzava, mentre que en 
el segon es demanava informació sobre l’activitat de l’AMPA, fent especial èmfasi en la informació 
econòmica  (vegeu-ne la reproducció en l’annex).

Els qüestionaris es van enviar per correu postal a l’adreça del centre, demanant que es retornessin 
complimentats en els sobres exempts de franqueig que s’adjuntaven.Posteriorment es va realitzar 
un seguiment telefònic exhaustiu per atendre els dubtes  i incentivar la resposta.

Els qüestionaris es van trametre a fi nals del mes d’octubre del 2003 i el treball de camp es va tancar 



12 Institut d’Estadística de Catalunya-SACEPC/2001-02

durant el mes de febrer de 2004, amb el següent nivell de resposta:

Detall de la resposta i incidències dels qüestionaris adreçats a la direcció del centre

 Total Percentatge

Enquestats  259 100,0%

Negatives 0  0,0%

Total mostra 259 100,0%

Detall de la resposta i incidències dels qüestionaris adreçats a les AMPAs

 Total Percentatge

Enquestats  152 58,7%

Negatives 69  26,6%

Centres sense AMPA 38 14,7%

Total mostra 259 100,0%

Les enquestes rebudes s’han sotmès al següent procés de revisió i depuració:

1. Gravació dels qüestionaris en la base de dades mitjançant una aplicació informàtica per detectar 
l’incompliment d’alguna de les regles de coherència, establertes prèviament. 

2. Detecció de valors atípics en determinades variables.

6. Imputació i elevació dels resultats

Un cop fi nalitzat el procés de depuració s’ha procedit a la imputació individualitzada dels qües-
tionaris de les AMPAs que no han aportat les seves respostes. Aquesta imputació s’ha realitzat per 
agrupacions d’estrats i tenint en compte la informació sobre l’activitat de l’AMPA que aportava la 
direcció del centre en el seu qüestionari. 

Per a l’obtenció dels resultats poblacionals estimats s’ha procedit a l’elevació estratifi cada de 
l’enquesta mitjançant elevadors proporcionals.

7. Característiques dels qüestionaris 

Les principals dades que es demanen en el qüestionari són les següents:

Qüestionari adreçat a la direcció dels centres

Identifi cació de la unitat enquestada.
Comprèn les dades d’identifi cació del centre i les dades de la persona que respon l’enquesta.

Dades de l’AMPA.
En aquest apartat es pregunta si durant el curs 2001-2002 existia alguna associació de pares i 
mares en el centre i se’n demana la identifi cació d’una persona de contacte.

Serveis complementaris i activitats extraescolars.
 

• Servei de menjador
 S’hi demana si el centre té servei de menjador i qui el gestiona. En el cas que el servei 

de menjador el gestioni la direcció del centre es demanen les despeses, els ingressos 
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i el personal que hi treballa.

• Altres serveis i activitats
 Es requereix informació sobre la resta de serveis complementaris i activitats extraes-

colars que es realitzen al centre i sobre qui els gestiona. Les activitats que s’hi consi-
deren explícitament són les següents:

o Servei de transport escolar.
o Servei d’acolliment fora de l’horari escolar.
o Subministrament de llibres de text.
o Activitats educatives complementàries (idiomes, natació, arts plàstiques, etc.)
o Altres activitats.

Qüestionari adreçat a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes 

• Dades d’identifi cació
 Comprèn les dades del centre i les dades de la persona que respon l’enquesta.

• Dades econòmiques
 S’hi demanen les despeses i ingressos de l’associació amb un cert nivell de detall.

• Dades sobre el personal de l’associació
 El nombre de persones assalariades i les hores setmanals que realitzen en l’associació.

• Activitats realitzades per l’AMPA
 Identifi cació del serveis i activitats que gestiona l’AMPA i el nombre diari d’alumnes usuaris.

8. El pla de tabulació

El desplegament de taules s’ha realitzat prenent com a referència tres variables estructurals en 
base a les quals s’han descrit les activitats, les despeses i el fi nançament. Aquestes variables són les 
següents:

Nivell educatiu / Tipus de centre:
Segons el nivell educatiu els centres s’agrupen d’acord amb la següent tipologia:
• Llars d’infants.
• Centres d’educació infantil i primària
• Centres d’educació especial
• Centres d’educació secundària

Dimensió del centre
Segons el nombre d’alumnes, els centres s’han classifi cat en els següents intervals:
• Fins a 50 alumnes.
• Entre 51 i 100 alumnes.
• Entre 101 i 300 alumnes.
• Entre 301 i 500 alumnes.
• Més de 500 alumnes.

Titularitat
D’acord amb la naturalesa de la l’entitat de la qual depenen, els centres s’han classifi cat en: 
• Administració local.
• Administració autonòmica.





Taules





1. Principals magnituds de referència 
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Centres
Percentatge de

centres Alumnes
Percentatge

d'alumnes

400 16,3% 20.630 3,4%

1.487 60,6% 322.886 53,9%

40 1,6% 2.344 0,4%

528 21,5% 252.765 42,2%

Total 2.455 100,0% 598.625 100,0%

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Centres
Percentatge de

centres Alumnes
Percentatge

d'alumnes

428 17,4% 31.456 5,3%

2.027 82,6% 567.169 94,7%

Total 2.455 100,0% 598.625 100,0%

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Centres
Percentatge de

centres Alumnes
Percentatge

d'alumnes

549 22,4% 13.945 2,3%

346 14,1% 25.113 4,2%

724 29,5% 142.997 23,9%

558 22,7% 226.413 37,8%

278 11,3% 190.157 31,8%

Total 2.455 100,0% 598.625 100,0%

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Fins a 50 alumnes

Més de 500  alumnes

Entre 51 i 100  alumnes

Entre 101 i 300  alumnes

Entre 301 i 500  alumnes

Administració autonòmica

1.3 Centres públics d'ensenyament. Catalunya. Curs 2001-2002.
Nombre de centres i alumnes segons dimensió del centre.

1.2 Centres públics d'ensenyament. Catalunya. Curs 2001-2002.
Nombre de centres i alumnes segons titularitat.

Administració local

Centres d'educació secundària

1.1 Centres públics d'ensenyament. Catalunya. Curs 2001-2002.
Nombre de centres i alumnes segons tipus de centre.

Llars d'infants

Centres d'educació infantil i primària

Centres d'educació especial





2. Les Associacions de Mares i Pares d’alumnes en els centres públics

 





2.1. Centres amb associació constituïda
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Centres

Percentatge
sobre el total 

de centres Alumnes

Percentatge
sobre el total 

d'alumnes

190 47,5% 10.183 49,4%

1.428 96,0% 317.414 98,3%

32 80,8% 2.028 86,5%

495 93,7% 246.800 97,6%

Total 2.145 87,4% 576.424 96,3%

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Centres

Percentatge
sobre el total 

de centres Alumnes

Percentatge
sobre el total 

d'alumnes

208 48,6% 19.610 62,3%

1.937 95,5% 556.815 98,2%

Total 2.145 87,4% 576.424 96,3%

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Centres

Percentatge
sobre el total 

de centres Alumnes

Percentatge
sobre el total 

d'alumnes

360 65,6% 9.096 65,2%

279 80,6% 19.922 79,3%

686 94,9% 138.222 96,7%

548 98,3% 222.132 98,1%

271 97,5% 187.053 98,4%

Total 2.145 87,4% 576.424 96,3%

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

2.1.1 Associacions de mares i pares d'alumnes de centres públics. 
Catalunya. Curs 2001-2002.
Centres amb associació constituïda segons tipus de centre.

Llars d'infants

Centres d'educació infantil i primària

Centres d'educació especial

Centres d'educació secundària

2.1.2 Associacions de mares i pares d'alumnes de centres públics. 
Catalunya. Curs 2001-2002.
Centres amb associació constituïda segons titularitat del centre.

Administració local

Administració autonòmica

2.1.3 Associacions de mares i pares d'alumnes de centres públics. 
Catalunya. Curs 2001-2002.

Entre 301 i 500  alumnes

Més de 500  alumnes

Centres amb associació constituïda segons dimensió del centre.

Fins a 50 alumnes

Entre 51 i 100  alumnes

Entre 101 i 300  alumnes





2.2. Despeses de les associacions
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Retribució
personal

Material

escolar

Contractació
serveis

educatius

Contractació
serveis

complementaris

Béns i 
altres

serveis
Aportacions

al centre
Altres

despeses Inversió Total

229 20 120 143 563 34 14 19 1.143

10.922 5.670 3.365 19.368 12.957 1.604 704 962 55.551

21 4 76 230 146 3 74 4 558

3.895 3.906 1.226 4.254 6.420 1.622 682 509 22.512

Total 15.067 9.600 4.787 23.994 20.086 3.264 1.473 1.494 79.765

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Retribució
personal

Material

escolar

Contractació
serveis

educatius

Contractació
serveis

complementaris

Béns i 
altres

serveis
Aportacions

al centre
Altres

despeses Inversió Total

303 181 181 193 1.727 106 35 21 2.746

14.764 9.419 4.606 23.802 18.359 3.158 1.439 1.473 77.019

Total 15.067 9.600 4.787 23.994 20.086 3.264 1.473 1.494 79.765

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Retribució
personal

Material

escolar

Contractació
serveis

educatius

Contractació
serveis

complementaris

Béns i 
altres

serveis
Aportacions

al centre
Altres

despeses Inversió Total

429 144 324 612 822 51 96 35 2.513

604 320 230 1.080 796 82 105 71 3.287

4.451 3.008 1.352 6.993 7.081 554 343 441 24.222

6.187 2.273 1.810 10.698 6.377 1.243 368 600 29.555

3.396 3.856 1.072 4.611 5.010 1.334 561 347 20.187

Total 15.067 9.600 4.787 23.994 20.086 3.264 1.473 1.494 79.765

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

2.2.1 Catalunya. Curs 2001-2002.

Llars d'infants

Centres d'educació infantil i primària

Milers euros

Centres d'educació especial

Centres d'educació secundària

2.2.2 Associacions de mares i pares d'alumnes de centres públics. 
Catalunya. Curs 2001-2002.

Administració local

Administració autonòmica

2.2.3 Associacions de mares i pares d'alumnes de centres públics. 
Catalunya. Curs 2001-2002.

Fins a 50 alumnes

Entre 51 i 100  alumnes

Entre 101 i 300  alumnes

Entre 301 i 500  alumnes

Despeses per principals conceptes segons tipus de centre.

Associacions de mares i pares d'alumnes de centres públics. 

Milers euros

Milers euros

Despeses per principals conceptes segons titularitat del centre.

Despeses per principals conceptes segons dimensió del centre.

Més de 500  alumnes
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Retribució
personal

Material

escolar

Contractació
serveis

educatius

Contractació
serveis

complementaris

Béns i 
altres

serveis
Aportacions

al centre
Altres

despeses Inversió Total

20,1% 1,8% 10,5% 12,5% 49,3% 3,0% 1,2% 1,7% 100,0%

19,7% 10,2% 6,1% 34,9% 23,3% 2,9% 1,3% 1,7% 100,0%

3,8% 0,8% 13,7% 41,3% 26,1% 0,6% 13,3% 0,6% 100,0%

17,3% 17,4% 5,4% 18,9% 28,5% 7,2% 3,0% 2,3% 100,0%

Total 18,9% 12,0% 6,0% 30,1% 25,2% 4,1% 1,8% 1,9% 100,0%

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Retribució
personal

Material

escolar

Contractació
serveis

educatius

Contractació
serveis

complementaris

Béns i 
altres

serveis
Aportacions

al centre
Altres

despeses Inversió Total

11,0% 6,6% 6,6% 7,0% 62,9% 3,8% 1,3% 0,8% 100,0%

19,2% 12,2% 6,0% 30,9% 23,8% 4,1% 1,9% 1,9% 100,0%

Total 18,9% 12,0% 6,0% 30,1% 25,2% 4,1% 1,8% 1,9% 100,0%

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Retribució
personal

Material

escolar

Contractació
serveis

educatius

Contractació
serveis

complementaris

Béns i 
altres

serveis
Aportacions

al centre
Altres

despeses Inversió Total

17,1% 5,7% 12,9% 24,4% 32,7% 2,0% 3,8% 1,4% 100,0%

18,4% 9,7% 7,0% 32,9% 24,2% 2,5% 3,2% 2,2% 100,0%

18,4% 12,4% 5,6% 28,9% 29,2% 2,3% 1,4% 1,8% 100,0%

20,9% 7,7% 6,1% 36,2% 21,6% 4,2% 1,2% 2,0% 100,0%

16,8% 19,1% 5,3% 22,8% 24,8% 6,6% 2,8% 1,7% 100,0%

Total 18,9% 12,0% 6,0% 30,1% 25,2% 4,1% 1,8% 1,9% 100,0%

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Llars d'infants

Centres d'educació infantil i primària

Centres d'educació especial

Centres d'educació secundària

Administració autonòmica

2.2.6

2.2.5

Administració local

Més de 500  alumnes

Fins a 50 alumnes

Entre 51 i 100  alumnes

Entre 101 i 300  alumnes

Entre 301 i 500  alumnes

Percentatge

Percentatge

Associacions de mares i pares d'alumnes de centres públics. 
Catalunya. Curs 2001-2002.
Despeses per principals conceptes segons titularitat del centre.

Despeses per principals conceptes segons dimensió del centre.

Associacions de mares i pares d'alumnes de centres públics. 
Catalunya. Curs 2001-2002.

Percentatge

Despeses per principals conceptes segons tipus de centre.

Associacions de mares i pares d'alumnes de centres públics. 
Catalunya. Curs 2001-2002.2.2.4



2.3. Finançament  de les associacions 
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Quotes
associatives

Quotes serveis

complementaris

Quotes altres 
serveis

Venda material 
escolar Subvencions

Altres
ingressos Total

201 459 250 35 95 114 1.154

3.675 24.839 14.688 6.470 4.971 2.142 56.785

20 13 24 7 480 23 566

4.109 7.705 3.392 4.702 2.377 768 23.054

Total 8.005 33.015 18.354 11.214 7.923 3.048 81.559

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Quotes
associatives

Quotes serveis

complementaris

Quotes altres 
serveis

Venda material 
escolar Subvencions

Altres
ingressos Total

292 523 1.352 218 176 200 2.762

7.713 32.492 17.002 10.996 7.747 2.848 78.798

Total 8.005 33.015 18.354 11.214 7.923 3.048 81.559

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Quotes
associatives

Quotes serveis

complementaris

Quotes altres 
serveis

Venda material 
escolar Subvencions

Altres
ingressos Total

194 832 472 183 720 181 2.582

276 1.479 829 407 389 183 3.563

1.636 10.303 5.483 3.329 2.438 942 24.130

2.786 12.859 8.355 2.896 2.424 1.167 30.488

3.113 7.542 3.214 4.399 1.952 575 20.795

Total 8.005 33.015 18.354 11.214 7.923 3.048 81.559

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Milers euros

Finançament de les associacions segons dimensió del centre.

Fins a 50 alumnes

Entre 51 i 100  alumnes

Entre 101 i 300  alumnes

Entre 301 i 500  alumnes

2.3.1 Associacions de mares i pares d'alumnes de centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002. 

Milers euros

Finançament de les associacions segons tipus de centre.

Llars d'infants

Centres d'educació infantil i primària

Centres d'educació especial

Centres d'educació secundària

2.3.2 Associacions de mares i pares d'alumnes de centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002. 

Administració local

Milers euros

Finançament de les associacions segons titularitat del centre.

Administració autonòmica

2.3.3 Associacions de mares i pares d'alumnes de centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002. 

Més de 500  alumnes



34 Institut d’Estadística de Catalunya-SACEPC/2001-02

Quotes
associatives

Quotes serveis

complementaris

Quotes altres 
serveis

Venda material 
escolar Subvencions

Altres
ingressos Total

17,4% 39,7% 21,7% 3,0% 8,3% 9,9% 100,0%

6,5% 43,7% 25,9% 11,4% 8,8% 3,8% 100,0%

3,5% 2,2% 4,2% 1,2% 84,8% 4,1% 100,0%

17,8% 33,4% 14,7% 20,4% 10,3% 3,3% 100,0%

Total 9,8% 40,5% 22,5% 13,7% 9,7% 3,7% 100,0%

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Quotes
associatives

Quotes serveis

complementaris

Quotes altres 
serveis

Venda material 
escolar Subvencions

Altres
ingressos Total

10,6% 19,0% 49,0% 7,9% 6,4% 7,2% 100,0%

9,8% 41,2% 21,6% 14,0% 9,8% 3,6% 100,0%

Total 9,8% 40,5% 22,5% 13,7% 9,7% 3,7% 100,0%

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Quotes
associatives

Quotes serveis

complementaris

Quotes altres 
serveis

Venda material 
escolar Subvencions

Altres
ingressos Total

7,5% 32,2% 18,3% 7,1% 27,9% 7,0% 100,0%

7,7% 41,5% 23,3% 11,4% 10,9% 5,1% 100,0%

6,8% 42,7% 22,7% 13,8% 10,1% 3,9% 100,0%

9,1% 42,2% 27,4% 9,5% 8,0% 3,8% 100,0%

15,0% 36,3% 15,5% 21,2% 9,4% 2,8% 100,0%

Total 9,8% 40,5% 22,5% 13,7% 9,7% 3,7% 100,0%

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Percentatge

Percentatge

Finançament de les associacions segons tipus de centre.

Finançament de les associacions segons dimensió del centre.

2.3.4 Associacions de mares i pares d'alumnes de centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002. 

Llars d'infants

Centres d'educació infantil i primària

Centres d'educació especial

Centres d'educació secundària

2.3.5 Associacions de mares i pares d'alumnes de centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002. 

Administració local

Percentatge

Finançament de les associacions segons titularitat del centre.

Administració autonòmica

2.3.6 Associacions de mares i pares d'alumnes de centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002. 

Més de 500  alumnes

Fins a 50 alumnes

Entre 51 i 100  alumnes

Entre 101 i 300  alumnes

Entre 301 i 500  alumnes



2.4. Personal assalariat de les associacions 
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Persones
assalariades

Hores
treballades
setmanals

33 636

2.118 20.263

- -

675 7.044

Total 2.826 27.942

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Persones
assalariades

Hores
treballades
setmanals

47 782

2.779 27.160

Total 2.826 27.942

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Persones
assalariades

Hores
treballades
setmanals

115 1.300

79 1.133

828 8.802

1.115 10.192

690 6.514

Total 2.826 27.942

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Més de 500  alumnes

Fins a 50 alumnes

Entre 51 i 100  alumnes

Entre 101 i 300  alumnes

Entre 301 i 500  alumnes

Administració autonòmica

2.4.3 Associacions de mares i pares d'alumnes de centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002. 

Associacions de mares i pares d'alumnes de centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002. 

Administració local

Personal assalariat i hores treballades segons titularitat del centre.

Personal assalariat i hores treballades segons dimensió del centre.

2.4.1 Associacions de mares i pares d'alumnes de centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002. 

Llars d'infants

Personal assalariat i hores treballades segons tipus de centre.

Centres d'educació infantil i primària

Centres d'educació especial

Centres d'educació secundària

2.4.2





3. Serveis i activitats complementaris en els centres públics

 





3.1. Realització de serveis i activitats
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Percentatge

Menjador
Transport

escolar Acolliment Biblioteca Llibres de text
Activitats

extraescolars
Sense serveis i 

activitats

78,3% 7,7% 34,3% 10,4% 9,8% 7,2% 19,3%

84,6% 24,4% 32,4% 43,1% 62,3% 87% 2,0%

100,0% 80,8% 19,2% 21,3% 21,3% 60% -

70,9% 50,7% 9,5% 70,0% 58,3% 66% 1,2%

Total 80,9% 28,2% 27,6% 43,2% 52,2% 69,2% 4,6%

Nota: els percentatges horitzontals no sumen 100% atés que un mateix centre pot prestar més d'un servei o activitat.

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Percentatge

Menjador
Transport

escolar Acolliment Biblioteca Llibres de text
Activitats

extraescolars
Sense serveis i 

activitats

75,5% 13,5% 34,1% 18,2% 15,0% 19,0% 18,0%

82,0% 31,4% 26,2% 48,4% 60,0% 79,8% 1,8%

Total 80,9% 28,2% 27,6% 43,2% 52,2% 69,2% 4,6%

Nota: els percentatges horitzontals no sumen 100% atés que un mateix centre pot prestar més d'un servei o activitat.

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Percentatge

Menjador
Transport

escolar Acolliment Biblioteca Llibres de text
Activitats

extraescolars
Sense serveis i 

activitats

52,0% 12,2% 10,3% 18,1% 37,9% 39,4% 18,9%

80,9% 24,8% 25,8% 32,7% 34,0% 55,0% 2,8%

96,1% 28,2% 40,7% 42,7% 60,5% 87,1% -

90,4% 40,8% 33,6% 59,3% 61,7% 82,7% -

79,1% 39,1% 17,5% 74,8% 62,3% 72,4% -

Total 80,9% 28,2% 27,6% 43,2% 52,2% 69,2% 4,6%

Nota: els percentatges horitzontals no sumen 100% atés que un mateix centre pot prestar més d'un servei o activitat.

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Més de 500  alumnes

Entre 51 i 100  alumnes

Entre 101 i 300  alumnes

Entre 301 i 500  alumnes

Fins a 50 alumnes

3.1.3 Serveis i activitats complementaris en els centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002

Centres d'educació infantil i primària

Centres d'educació especial

Realització de serveis i activitats segons titularitat del centre.

Realització de serveis i activitats segons dimensió del centre.

Administració autonòmica

Centres d'educació secundària

Administració local

Serveis i activitats complementaris en els centres públics.
Catalunya. Curs 2001-20023.1.2

3.1.1 Serveis i activitats complementaris en els centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002

Llars d'infants

Realització de serveis i activitats segons tipus de centre.





3.2. Servei de menjador escolar
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Percentatge

Ajuntament o
Consell Comarcal AMPA Centre

Empresa
concessionària

Sense servei de
menjador Total

59,5% 4,6% 9,7% 4,6% 21,7% 100,0%

14,6% 23,0% 21,7% 25,2% 15,4% 100,0%

40,4% 19,2% - 40,4% - 100,0%

17,4% 11,5% 17,9% 24,1% 29,1% 100,0%

Total 23,0% 17,5% 18,6% 21,8% 19,1% 100,0%

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Percentatge

Ajuntament o
Consell Comarcal AMPA Centre

Empresa
concessionària

Sense servei de
menjador Total

49,6% 4,3% 9,1% 12,6% 24,5% 100,0%

17,3% 20,3% 20,6% 23,8% 18,0% 100,0%

Total 23,0% 17,5% 18,6% 21,8% 19,1% 100,0%

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Percentatge

Ajuntament o
Consell Comarcal AMPA Centre

Empresa
concessionària

Sense servei de
menjador Total

25,9% 13,7% 5,4% 6,9% 48,0% 100,0%

43,4% 19,5% 15,8% 2,2% 19,1% 100,0%

19,6% 21,8% 23,2% 31,5% 3,9% 100,0%

16,1% 14,0% 25,4% 34,9% 9,6% 100,0%

13,9% 18,3% 22,5% 24,4% 20,9% 100,0%

Total 23,0% 17,5% 18,6% 21,8% 19,1% 100,0%

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

3.2.1 Serveis i activitats complementaris en els centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002
Institució gestora del servei de menjador segons tipus de centre.

Llars d'infants

Centres d'educació infantil i primària

Centres d'educació especial

Centres d'educació secundària

3.2.2 Serveis i activitats complementaris en els centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002
Institució gestora del servei de menjador segons titularitat del centre.

Administració local

Administració autonòmica

3.2.3 Serveis i activitats complementaris en els centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002
Institució gestora del servei de menjador segons dimensió del centre.

Fins a 50 alumnes

Entre 51 i 100  alumnes

Entre 101 i 300  alumnes

Entre 301 i 500  alumnes

Més de 500  alumnes
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Centres Alumnes
Despeses

milers euros
Ingressos

milers euros
Personal

menjador

39 1.823 590 649 104

323 89.862 23.954 23.378 892

- - - - -

95 45.309 2.757 2.724 53

Total 457 136.994 27.301 26.751 1.049

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Centres Alumnes
Despeses

milers euros
Ingressos

milers euros
Personal

menjador

39 1.823 590 649 104

418 135.171 26.711 26.102 945

Total 457 136.994 27.301 26.751 1.049

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Centres Alumnes
Despeses

milers euros
Ingressos

milers euros
Personal

menjador

30 873 139 248 10

55 3.707 1.744 1.712 167

168 33.209 7.268 7.131 231

141 58.115 13.816 13.638 366

63 41.089 4.335 4.022 275

Total 457 136.994 27.301 26.751 1.049

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Entre 301 i 500  alumnes

Més de 500  alumnes

Principals dades dels serveis de menjador gestionats pel mateix centre.

Fins a 50 alumnes

Entre 51 i 100  alumnes

Entre 101 i 300  alumnes

Principals dades dels serveis de menjador gestionats pel mateix centre.

Administració local

Administració autonòmica

3.2.6 Serveis i activitats complementaris en els centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002

3.2.4 Serveis i activitats complementaris en els centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002
Principals dades dels serveis de menjador gestionats pel mateix centre.

Llars d'infants

Segons tipus de centre.

Segons titularitat del centre.

Segons dimensió del centre.

Centres d'educació infantil i primària

Centres d'educació especial

Centres d'educació secundària

3.2.5 Serveis i activitats complementaris en els centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002



3.3. Servei de transport escolar
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Percentatge

Ajuntament o
Consell Comarcal AMPA Centre

Empresa
concessionària

Sense servei de
transport Total

7,7% - - - 92,3% 100,0%

19,8% 2,6% 0,7% 1,3% 75,6% 100,0%

80,8% - - - 19,2% 100,0%

45,1% 4,2% 1,4% - 49,3% 100,0%

Total 24,3% 2,5% 0,7% 0,8% 71,7% 100,0%

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Percentatge

Ajuntament o
Consell Comarcal AMPA Centre

Empresa
concessionària

Sense servei de
transport Total

11,4% - - 2,1% 86,5% 100,0%

27,0% 3,0% 0,8% 0,5% 68,6% 100,0%

Total 24,3% 2,5% 0,7% 0,8% 71,7% 100,0%

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Percentatge

Ajuntament o
Consell Comarcal AMPA Centre

Empresa
concessionària

Sense servei de
transport Total

12,2% - - - 87,8% 100,0%

22,9% - 1,9% - 75,2% 100,0%

21,3% 4,2% 0,1% 2,6% 71,8% 100,0%

35,2% 3,8% 1,7% - 59,2% 100,0%

35,6% 3,5% - - 60,9% 100,0%

Total 24,3% 2,5% 0,7% 0,8% 71,7% 100,0%

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

3.3.1 Serveis i activitats complementaris en els centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002
Institució gestora del servei de transport segons tipus de centre.

Llars d'infants

Centres d'educació infantil i primària

Centres d'educació especial

Centres d'educació secundària

3.3.2 Serveis i activitats complementaris en els centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002
Institució gestora del servei de transport segons titularitat del centre.

Administració local

Administració autonòmica

3.3.3 Serveis i activitats complementaris en els centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002
Institució gestora del servei de transport segons dimensió del centre.

Fins a 50 alumnes

Entre 51 i 100  alumnes

Entre 101 i 300  alumnes

Entre 301 i 500  alumnes

Més de 500  alumnes





3.4. Servei d’acolliment fora de l’horari escolar 
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Percentatge

Ajuntament o
Consell Comarcal AMPA Centre

Empresa
concessionària

Sense servei 
d' acolliment Total

14,6% - 19,6% - 65,7% 100,0%

- 24,5% 2,0% 5,8% 67,6% 100,0%

- 19,2% - - 80,8% 100,0%

3,7% 3,3% 2,5% - 90,5% 100,0%

Total 3,2% 15,9% 5,0% 3,5% 72,4% 100,0%

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Percentatge

Ajuntament o
Consell Comarcal AMPA Centre

Empresa
concessionària

Sense servei 
d' acolliment Total

13,7% - 18,3% 2,1% 65,9% 100,0%

1,0% 19,2% 2,1% 3,8% 73,8% 100,0%

Total 3,2% 15,9% 5,0% 3,5% 72,4% 100,0%

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Percentatge

Ajuntament o
Consell Comarcal AMPA Centre

Empresa
concessionària

Sense servei 
d' acolliment Total

3,5% 1,4% 5,4% - 89,7% 100,0%

8,7% 1,9% 15,2% - 74,2% 100,0%

2,7% 26,0% 2,7% 9,3% 59,3% 100,0%

- 28,3% 3,6% 1,7% 66,4% 100,0%

3,5% 10,5% - 3,5% 82,5% 100,0%

Total 3,2% 15,9% 5,0% 3,5% 72,4% 100,0%

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

3.4.1 Serveis i activitats complementaris en els centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002
Institució gestora del servei d'acolliment segons tipus de centre.

Llars d'infants

Centres d'educació infantil i primària

Centres d'educació especial

Centres d'educació secundària

3.4.2 Serveis i activitats complementaris en els centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002
Institució gestora del servei d'acolliment segons titularitat del centre.

Administració local

Administració autonòmica

3.4.3 Serveis i activitats complementaris en els centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002
Institució gestora del servei d'acolliment segons  dimensió del centre.

Fins a 50 alumnes

Entre 51 i 100  alumnes

Entre 101 i 300  alumnes

Entre 301 i 500  alumnes

Més de 500  alumnes





3.5. Servei de subministrament de llibres
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Percentatge

Ajuntament o
Consell Comarcal AMPA Centre

Empresa
concessionària

Sense
subministrament

de llibres Total

- - 9,8% - 90,2% 100,0%

0,7% 53,0% 3,3% 5,2% 37,7% 100,0%

- - 21,3% - 78,8% 100,0%

1,9% 52,2% - 4,3% 41,7% 100,0%

Total 0,8% 43,3% 4,0% 4,1% 47,8% 100,0%

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Percentatge

Ajuntament o
Consell Comarcal AMPA Centre

Empresa
concessionària

Sense
subministrament

de llibres Total

- 1,8% 11,1% 2,1% 85,0% 100,0%

1,0% 52,1% 2,5% 4,5% 40,0% 100,0%

Total 0,8% 43,3% 4,0% 4,1% 47,8% 100,0%

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Percentatge

Ajuntament o
Consell Comarcal AMPA Centre

Empresa
concessionària

Sense
subministrament

de llibres Total

1,8% 28,9% 7,2% - 62,1% 100,0%

- 23,3% 5,9% 4,8% 66,0% 100,0%

1,4% 45,1% 3,8% 10,3% 39,5% 100,0%

- 58,3% 1,7% 1,7% 38,3% 100,0%

- 62,3% - - 37,7% 100,0%

Total 0,8% 43,3% 4,0% 4,1% 47,8% 100,0%

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Institució gestora del subministrament de llibres segons tipus de centre.

Llars d'infants

Centres d'educació infantil i primària

3.5.1 Serveis i activitats complementaris en els centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002

Institució gestora del subministrament de llibres segons titularitat del centre.

Administració local

Administració autonòmica

Centres d'educació especial

Centres d'educació secundària

3.5.2 Serveis i activitats complementaris en els centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002

3.5.3 Serveis i activitats complementaris en els centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002
Institució gestora del subministrament de llibres segons dimensió del centre. 

Entre 301 i 500  alumnes

Més de 500  alumnes

Fins a 50 alumnes

Entre 51 i 100  alumnes

Entre 101 i 300  alumnes





3.6. Servei de biblioteca 
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Percentatge

Ajuntament o
Consell Comarcal AMPA Centre

Empresa
concessionària

Sense servei de
biblioteca

2,5% 2,4% 7,9% - 89,6%

4,6% 3,3% 38,5% 0,7% 56,9%

- - 21,3% - 78,8%

3,5% 34,7% 44,4% - 30,0%

Total 3,9% 9,9% 34,5% 0,4% 56,8%

Nota: el total no suma cent, ja que la biblioteca es gestionada per més d'una entitat.

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Percentatge

Ajuntament o
Consell Comarcal AMPA Centre

Empresa
concessionària

Sense servei de
biblioteca

2,3% 4,0% 15,9% - 81,8%

4,3% 11,1% 38,4% 0,5% 51,6%

Total 3,9% 9,9% 34,5% 0,4% 56,8%

Nota: el total no suma cent, ja que la biblioteca es gestionada per més d'una entitat.

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Percentatge

Ajuntament o
Consell Comarcal AMPA Centre

Empresa
concessionària

Sense servei de
biblioteca

3,6% - 16,3% - 81,9%

7,5% 2,8% 29,9% - 67,3%

2,7% 4,1% 37,2% - 57,3%

1,7% 21,7% 44,5% - 40,7%

7,7% 29,6% 48,7% 3,5% 25,2%

Total 3,9% 9,9% 34,5% 0,4% 56,8%

Nota: el total no suma cent, ja que la biblioteca es gestionada per més d'una entitat.

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

3.6.1 Serveis i activitats complementaris en els centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002
Institució gestora del servei de biblioteca segons tipus de centre.

Llars d'infants

Centres d'educació infantil i primària

Centres d'educació especial

Centres d'educació secundària

3.6.2 Serveis i activitats complementaris en els centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002
Institució gestora del servei de biblioteca segons titularitat del centre.

Administració local

Administració autonòmica

3.6.3 Serveis i activitats complementaris en els centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002
Institució gestora del servei de biblioteca segons dimensió del centre.

Fins a 50 alumnes

Entre 51 i 100  alumnes

Entre 101 i 300  alumnes

Entre 301 i 500  alumnes

Més de 500  alumnes





3.7. Activitats extraescolars
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Percentatge

Ajuntament o
Consell Comarcal AMPA Centre

Empresa
concessionària

Sense activitats 
extraescolars

- 2,4% 2,4% 2,5% 92,8%

17,3% 76,2% 8,1% 3,9% 12,6%

- 19,2% 40,4% - 40,4%

5,2% 49,1% 13,2% 7,6% 34,2%

Total 11,6% 57,4% 8,8% 4,4% 30,8%

Nota: el total no suma cent, ja que les activitats extraescolars són gestionades per més d'una entitat.

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Percentatge

Ajuntament o
Consell Comarcal AMPA Centre

Empresa
concessionària

Sense activitats 
extraescolars

2,0% 5,8% 6,9% 4,4% 81,0%

13,6% 68,3% 9,2% 4,4% 20,2%

Total 11,6% 57,4% 8,8% 4,4% 30,8%

Nota: el total no suma cent, ja que les activitats extraescolars són gestionades per més d'una entitat.

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Percentatge

Ajuntament o
Consell Comarcal AMPA Centre

Empresa
concessionària

Sense activitats 
extraescolars

5,5% 26,6% 11,0% 1,8% 60,6%

8,4% 40,1% 9,3% - 45,0%

16,2% 74,9% 4,4% 6,6% 12,9%

14,2% 77,7% 12,6% 5,1% 17,3%

10,5% 53,5% 7,7% 7,8% 27,6%

Total 11,6% 57,4% 8,8% 4,4% 30,8%

Nota: el total no suma cent, ja que les activitats extraescolars són gestionades per més d'una entitat.

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

3.7.1 Serveis i activitats complementaris en els centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002
Institució gestora de les activitats extraescolars segons tipus de centre.

Llars d'infants

Centres d'educació infantil i primària

Centres d'educació especial

Centres d'educació secundària

3.7.2 Serveis i activitats complementaris en els centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002
Institució gestora de les activitats extraescolars segons titularitat del centre.

Administració local

Administració autonòmica

3.7.3 Serveis i activitats complementaris en els centres públics.
Catalunya. Curs 2001-2002

Entre 101 i 300  alumnes

Entre 301 i 500  alumnes

Més de 500  alumnes

Institució gestora de les activitats extraescolars segons dimensió del centre.

Fins a 50 alumnes

Entre 51 i 100  alumnes

Institut d’Estadística de Catalunya -SACEPC/2001-02





Annex





1. Qüestionari de l’Enquesta sobre serveis complementaris i activitats extraescolars 

en els centres públics d’ensenyament a Catalunya. Curs 2001-2002
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ENQUESTA SOBRE SERVEIS COMPLEMENTARIS I ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS ALS CENTRES PÚBLICS D'ENSENYAMENT
A CATALUNYA. CURS 2001-2002.

QÜESTIONARI ADREÇAT A LA DIRECCIÓ DEL CENTRE

En aquesta breu enquesta es demana informació sobre els serveis complementaris i activitats
extraescolars que es van realitzar al centre durant el curs 2001-2002. En concret, es presta
atenció a conèixer qui va assumir la responsabilitat de la gestió, amb el benentès que un servei el
gestiona qui cobra les quotes o preus als alumnes.

Forma de tramesa i consultes

El qüestionari, degudament contestat, l'haureu d'enviar per correu postal en el sobre adjunt,
exempt de franqueig, dins dels 20 dies següents al dia en què l'hagueu rebut. També el
podeu remetre per fax (934 123 145). Per a qualsevol consulta us podeu adreçar a la
sra. Eva Maria Roldán (tel.933 180 327), de dilluns a divendres de 9 a 15 hores o a l'adreça
electrònica eroldan@idescat.es.

Obligació de facilitar les dades i secret estadístic

"Les informacions que se us demanen són per elaborar una estadística oficial. L'Administració i els funcionaris
que utilitzin aquesta informació estan obligats per llei al secret estadístic, és a dir, a no divulgar-la de cap
manera i a no utilitzar-la per a cap altra finalitat que no sigui l'elaboració d'una estadística oficial. Tots els
ciutadans, les entitats i les institucions estan obligats per llei a proporcionar la informació que es demana, i
aquesta informació ha d'ésser completa i verídica" (art. 38 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística
de Catalunya).

"L'incompliment d'aquesta obligació legal negant-se a subministrar la informació requerida o no subministrar-la en
el temps i la forma establerts, constitueixen infracció administrativa sancionable (art. 58 a/, b/ i c/ i art. 60.1,
60.2 i 60.3 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya)".
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CODI CENTRE:

ENQUESTA SOBRE SERVEIS COMPLEMENTARIS I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ALS
CENTRES PÚBLICS D'ENSENYAMENT A CATALUNYA. CURS 2001-2002. 

A. Dades d'identificació 

DEL CENTRE:

CODI DEL CENTRE:
NOM DEL CENTRE:
ADREÇA:
MUNICIPI:

DE LA PERSONA QUE RESPON EL QÜESTIONARI:

NOM:
TELÈFON:

B. Dades de l'AMPA

Al curs 2001-2002, existia alguna associació de pares i mares al centre? Sí No

PERSONA DE CONTACTE DE L'AMPA:

NOM:
TELÈFON:

C. Serveis complementaris i activitats extraescolars del curs 2001-2002

1. Servei de menjador

Al curs 2001-2002, es va prestar el servei de menjador al centre?

SÍ

1. Al curs 2001-2002, qui va gestionar el servei de menjador escolar?
(S'entén que el servei és gestionat per qui cobri les quotes o preus als alumnes)

El mateix centre

- Volum anual de despesa del menjador al curs 2001-2002  euros

- Ingressos anuals per quotes de menjador dels alumnes euros

- Total de personal del menjador contractat directament persones
pel centre

L'AMPA

Una empresa concessionària  (per concessió del centre o de l'AMPA)

L'Ajuntament o el Consell Comarcal

2. El menjar el preparava una empresa subcontractada? Sí No

3. La gestió del menjador (monitors) la realitzava una empresa subcontractada? Sí No

NO
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CODI CENTRE:

ENQUESTA SOBRE SERVEIS COMPLEMENTARIS I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ALS
CENTRES PÚBLICS D'ENSENYAMENT A CATALUNYA. CURS 2001-2002. 

2. Altres serveis i activitats

Indiqueu quines de les següents activitats es van realitzar al centre el curs 2001-2002 i si van ser
gestionades pel propi centre, per l'AMPA, per una empresa concessionària o per l'Ajuntament o el Consell
Comarcal:

Empresa L'Ajuntament o el
Centre AMPA     concessionària Consell Comarcal

- Servei de transport escolar

- Servei d'acollimet fora de l'horari escolar

- Subministrament de llibres de text

- Servei de biblioteca

- Activitats educatives complementàries
(idiomes, natació, arts plàstiques, etc.)

- Altres activitats (especifiqueu-les indicant si van ser gestionades pel mateix centre, per l'AMPA, per una
empresa concessionària o per l'Ajuntament o el Consell Comarcal):
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CODI CENTRE:

ENQUESTA SOBRE SERVEIS COMPLEMENTARIS I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ALS

CENTRES PÚBLICS D'ENSENYAMENT A CATALUNYA. CURS 2001-2002. 

OBSERVACIONS:

Consultes: Sra. Eva Maria Roldán Hinojosa (tel. 933 180 327), de dilluns a divendres de 9 a 15 hores, o a l'adreça
electrònica eroldan@idescat.es
Respostes: per correu postal (sobre corresponent exempt de franqueig), o per fax (934 123 145).

Gràcies per la vostra col·laboració



2. Qüestionari de l’Enquesta econòmica sobre l’activitat de les associacions de 

pares i pares d’alumnes dels centres públics d’ensenyament a Catalunya. Curs 

2001-2002 
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ENQUESTA ECONÒMICA SOBRE L'ACTIVITAT DE LES
ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D'ALUMNES DELS  CENTRES
PÚBLICS D'ENSENYAMENT A CATALUNYA. CURS 2001-2002.

QÜESTIONARI ADREÇAT A LA DIRECCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ

En aquesta enquesta es demana informació econòmica sobre les despeses corrents, les
despeses de capital i els ingressos de l'AMPA corresponents al curs 2001-2002.

També es demana informació sobre els serveis i les activitats extraescolars gestionats per

l'AMPA en aquell curs, entenent que un servei és gestionat per qui cobra les quotes o

preus als alumnes i/o en finança la realització.

Forma de tramesa i consultes

El qüestionari, degudament contestat, l'haureu d'enviar per correu postal en el sobre adjunt
exempt de franqueig, dins dels 20 dies següents al dia en què l'hagueu rebut. També el
podeu remetre per fax (934 123 145). Per a qualsevol consulta us podeu adreçar a la 
sra. Eva Maria Roldán (tel.933 180 327), de dilluns a divendres de 9 a 15 hores o a l'adreça
electrònica eroldan@idescat.es.

Obligació de facilitar les dades i secret estadístic

"Les informacions que se us demanen són per elaborar una estadística oficial. L'Administració i els funcionaris
que utilitzin aquesta informació estan obligats per llei al secret estadístic, és a dir, a no divulgar-la de cap
manera i a no utilitzar-la per a cap altra finalitat que no sigui l'elaboració d'una estadística oficial. Tots els
ciutadans, les entitats i les institucions estan obligats per llei a proporcionar la informació que es demana, i
aquesta informació ha d'ésser completa i verídica" (art. 38 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística
de Catalunya).

"L'incompliment d'aquesta obligació legal negant-se a subministrar la informació requerida o no
subministrar-la en el temps i la forma establerts, constitueixen infracció administrativa sancionable (art. 58
a/, b/ i c/ i art. 60.1, 60.2 i 60.3 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya)".
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CODI CENTRE:

ENQUESTA ECONÒMICA SOBRE L'ACTIVITAT DE LES ASSOCIACIONS DE MARES I
PARES D'ALUMNES DELS  CENTRES PÚBLICS D'ENSENYAMENT A CATALUNYA.
CURS 2001-2002.

1. Dades d'identificació

DEL CENTRE:

CODI DEL CENTRE:
NOM DEL CENTRE:
ADREÇA:
MUNICIPI:

DE LA PERSONA QUE RESPON EL QÜESTIONARI:

NOM:
TELÈFON:

2. Dades econòmiques de l'Associació corresponents al curs 2001-2002

Milers de
Especifiqueu si anoteu el valor en euros o milers de pessetes: Euros pessetes

2.1 Despeses corrents

1. Despeses de personal

- Personal d'administració
- Personal de cuina i menjador
- Altre personal

2. Compra de béns

- Compra de material escolar per revendre
- Compra de material d'oficina
- Compra de productes alimentaris
- Compra de carburants
- Altres compres (especifiqueu-les):
...................................................................................
...................................................................................

3. Treballs d'altres empreses / Serveis exteriors

- Lloguers
- Reparació i conservació
- Serveis de professionals aliens al sector de l’educació
- Serveis de professionals del sector de l’educació
- Subcontractació dels treballs de cuina
- Subcontractació dels treballs de gestió de menjador (monitors)
- Subcontractació dels treballs de transport escolar
- Primes d’assegurança
- Publicitat, propaganda i relacions públiques
- Subministraments (aigua, electricitat, etc.)
- Altres despeses en serveis exteriors (especifiqueu-les):
...................................................................................
...................................................................................

4. Aportacions al pressupost del centre escolar
5. Despeses financeres
6. Altres despeses (especifiqueu-les):

...................................................................................

...................................................................................

Total despeses corrents. Curs 2001-2002
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CODI CENTRE:

ENQUESTA ECONÒMICA SOBRE L'ACTIVITAT DE LES ASSOCIACIONS DE MARES I
PARES D'ALUMNES DELS  CENTRES PÚBLICS D'ENSENYAMENT A CATALUNYA.
CURS 2001-2002.

2.2 Despeses d'inversió

1. Terrenys i béns naturals
2. Construccions i instal·lacions tècniques
3. Elements de transport
4. Material informàtic
5. Aplicacions informàtiques
6. Equips i instal·lacions de telecomunicacions
7. Equips i instal·lacions audiovisuals
8. Altres despeses d'inversió (especifiqueu-les):

...................................................................................

...................................................................................

Total despeses d'inversió. Curs 2001-2002

2.3. Ingressos

1.  Quotes associatives
2.  Quotes menjador escolar
3.  Quotes transport escolar
4.  Quotes altres serveis i activitats

5.  Venda de material escolar

6. Subvencions de la Generalitat de Catalunya
7.  Subvencions de l’Administració local
8.  Altres subvencions públiques
9.  Altres transferències. 

10. Ingressos financers
11. Altres ingressos (especifiqueu-los):

...................................................................................

...................................................................................

Total ingressos. Curs 2001-2002

3. Dades sobre el personal de l'associació al curs 2001-2002

3.1 Nombre de persones assalariades

3.2 Total d'hores setmanals treballades per aquestes
persones

4. Activitats realitzades per l’AMPA

Indiqueu quins dels següents serveis i activitats va gestionar l'AMPA el curs 2001-2002, especificant el
nombre mitjà diari d'alumnes usuaris  (s'entén que un servei és gestionat per qui cobra les quotes o preus
als alumnes i/o en finança la realització):

Nombre mitjà 
diari d'usuaris

1. Servei de menjador
2. Servei de transport escolar
3. Servei d'acolliment fora de l'horari escolar
4. Servei de biblioteca
5. Altres activitats extraescolars (especifiqueu-les):
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CODI CENTRE:

ENQUESTA ECONÒMICA SOBRE L'ACTIVITAT DE LES ASSOCIACIONS DE MARES I

PARES D'ALUMNES DELS  CENTRES PÚBLICS D'ENSENYAMENT A CATALUNYA.

CURS 2001-2002.

OBSERVACIONS:

Consultes: Sra. Eva Maria Roldán Hinojosa (tel. 933 180 327), de dilluns a divendres de 9 a 15 hores, o a l'adreça
electrònica eroldan@idescat.es
Respostes: per correu postal (sobre corresponent exempt de franqueig), o per fax (934 123 145).

         Gràcies per la vostra col·laboració
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