
Política de l’AFA per a suport individual a infants en situació de vulnerabilitat 

socioeconòmica o amb necessitats especials 

 

Un dels objectius de l’AFA és facilitar la inclusió de tots els nens i nenes de l’escola en tots els                    

aspectes de la vida escolar, tant en les hores lectives com en les activitats extraescolars. 

La despesa de l’AFA es destina bàsicament a activitats i materials que beneficien a tota la comunitat                 

educativa. Malgrat això, poden haver-hi situacions concretes, en el cas d’alumnes en situació de              
vulnerabilitat socioeconòmica i/o necessitats educatives especials, que els impedeixen participar en           
activitats com excursions, extraescolars, casals d’estiu, etc. L’AFA tradicionalment ha dedicat una            
petita part del seu pressupost anual per a aquests suports individuals prèviament analitzats cas a               

cas.  

Les necessitats dels alumnes i les peticions de suport s’ha incrementat i s’espera que continuïn               
fent-ho però els fons públics no són suficients per cobrir les demandes i garantir els drets de tots els                   
infants. En aquest sentit, l’AFA ha establert el següent protocol per tal de donar resposta algunes                

d’aquestes situacions en un procés tan just i transparent com sigui possible.  

Política per Ajuda Individual de l’AFA: 

1. Abast del suport a les famílies:  
a. Infants en situació de vulnerabilitat socioeconòmica: cobrir el cost de l’activitat que            

la família no pugui assumir 

b. Infants amb necessitats especials: assumir el sobre cost en relació al cost de             

l‘activitat per raó de la necessitat especial. 

En ambdós casos la Direcció de l’escola ha de demostrar que té documentada aquesta              

situació. 

2. Import 

a. La contribució de l’AFA pel Suport Individual no ha de ser superior al 10% de les                
entrades regulars anuals. 

b. Els esdeveniments de recaptació s’han d’organitzar des de l’AFA, o les famílies            

directament, amb la intenció de fer recaptacions addicionals. La publicitat d’aquests           
esdeveniments ha de deixar clar que els beneficis aniran al Fons de l’AFA per suports               
individuals. 

c. Es podran fer donacions directes al Fons de l’AFA per suports individuals, amb             
pagaments directes a Tresoreria. Aquestes donacions poden ser anònimes o          
nominals, segons la voluntat del donant. 

3. Distribució 
a. Per evitar que els fons es consumeixi tot de cop, o en un sol tipus d’activitats, a inici                  

de curs, la Junta farà una distribució dels fons que es publicarà a la pàgina web de                 
l’AFA. Els límits seran: 

● Per alumne/a 
● Per família 
● Per categoria d’activitats: extraescolars, casals, sortides. 

b. Els fons no utilitzats a una categoria/semestre es repartiran automàticament a la            
resta de categories. 

c. El romanent del Fons de suports individuals: 



i. Només es podrà re assignar a altres activitats de l’AFA en l’import que hagi              

sigut assignat des de les quotes de l’AFA. 
ii. Qualsevol romanent addicional (provinent de subvencions o donacions) es         

mantindrà per al següent any per al Fons de Suports Individuals. 

4. Criteris d’assignació per a casos individuals: 
a. L’AFA publicarà a la seva pàgina web els criteris aplicables per al suport per a cada                

categoria perquè les sol·licituds es puguin valorar juntes. Les sol·licituds s’han de fer             

dins els terminis corresponents per ser valorades. 
b. Es podran fer excepcions per sol·licituds fora de termini per causes justificables, ex:             

malaltia a la data de presentació, canvi de circumstàncies després dels terminis, etc.             

Les decisions d’aquestes excepcions seran avaluades per la junta cas per cas. 
c. Per a ser susceptible de rebre suport econòmic per part de l’AFA, el/la sol·licitant ha               

d’haver esgotat totes les vies de sol·licitud de subvencions públiques. L’ajut           
econòmic de l’AFA NO ES PODRÀ sol·licitar per cobrir una necessitat que podria             

haver-se cobert amb un ajut públic però no s’ha sol·licitat. El Fons de suports              
individuals pot cobrir una subvenció en cas de que la beca s’hagi demanat i hagi               
sigut rebutjada en diverses ocasions per raons no objectives. (La comissió de            

Convivència de l’AFA dona informació i assistència per demanar beques i Suports            
públics per les diferents activitats que es fan a l’escola). 

d. El sol·licitant ha d’autoritzar a l’escola a confirmar a l’AFA que la informació és la               

correcte. 
 

5. Import de Suport Individual: 

a. El Suport Individual es pot demanar per: 
i. La despesa d’una activitat (incloent el desplaçament) 

ii. La despesa d’un suport especialitzat per poder participar a una activitat           

(incloent el desplaçament) 
b. L’import de l’ajut donat podrà variar depenent de l’activitat, el pressupost total            

donat per a aquella categoria i el nombre de sol·licitants. 

c. Els sol·licitats han de ser conscients del límit anual del suport econòmic per família.              
Ex: si s’utilitzen el límit anual a una sola activitat, llavors no podran sol·licitar el               
suport per a altres activitats.  

d. També hi ha límits en el nombre d’activitats que es subvencionen 
i. No es subvenciona més d’una activitat per semestre (o despesa de l´activitat            

o monitor/a de suport, no les dues), 

ii. No més d’una sortida per semestre (o despesa de l'activitat o monitor/a de             
suport, no les dues), 

iii. No més d’una setmana de casal.  

iv. No més de 2 setmanes de monitor/a de suport al casal. 
 

e. L’import del suport pot variar entre alumnes, fins i tot a la mateixa activitat: 
i. Els sol·licitants han d’especificar a la seva sol·licitud l’import sol·licitat i           

explicar per què necessiten aquest import. 
ii. En cas que el pressupost no permet la sol·licitud complerta, els sol·licitants            

han de detallar l’import mínim que els cal per a que l’alumne/a pugui fer              

parcialment o completament l’activitat.  
6. Mètode de pagament: 



a. L’AFA, sense excepció, farà els pagaments als proveïdors del serveis de l’activitat o             

del suport especialitzat. No es faran pagaments al sol·licitant. 


