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6.2. APROXIMACIÓ AL COST I FINANÇAMENT

Els diferents preus reflectits en aquest apartat han estat facilitats
majoritàriament per les famílies enquestades durant l’estudi de demanda, donat
que les entitats enquestades durant l’estudi d’oferta han ofert una mínima
informació al respecte. Per altra banda, l’elevada heterogeneïtat de l’oferta
d’activitats suposa també un ampli ventall de possibilitats respecte al preu
d’una mateixa activitat, el que dificulta establir preus mitjans i fer aproximacions
acurades al cost que poden suposar l’organització de les activitats més
demandades.

6.2.1. Preu aproximat mitjà de les activitats més demandades15

Menjador escolar

Àpat : Entre 5,62 € i 7,50 €

Quota mensual : Entre 100€ i 117,5€  (Entre 39,6€ i 62,5€ amb beca)

Preu mitjà aproximat:

Àpat: 6,56 €
Quota mensual:  108,75€  (51,05€ amb beca)

Casal d’estiu

Entitats de lleure: Des de 35€ per tres setmanes fins a 130€ per un mes
Escoles i AMPAS:  Entre 120€ i 350€ al mes
Altres entitats: Des de 40€ setmana fins a 525 € al mes

Preu mitjà aproximat:

Entitats de lleure:  Entre 80 i 90 € al mes
Escoles i AMPAS:  235€ al mes
Altres entitats: 340€ al mes

                                                
15 En alguns casos, degut a l’existència de diferents preus i propostes, s’ofereixen diferents preus segons
entitat oferent
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Natació

Cursos: Des de 94€  fins a 290€

Preu mitjà aproximat:  Cursos:  190€

Anglès

Escoles d’idiomes: Entre 34€ i 90€ al mes
          Entre 170€ i 253 € trimestre

                     Entre 500€ i 700€ un curs

Escoles i AMPAS:   Entre 16,5€ i 62€ al mes

Preu mitjà aproximat:

Escoles d’idiomes: 62€ al mes
          210€ al trimestre

                     600€ un curs

Escoles i AMPAS:   40€ al mes

Música

Escoles de música: Entre 60€ i 169€ al mes
Conservatori:           323€  curs
Escoles i AMPAS:   Entre 16,15€ i 40€ al mes

Preu mitjà aproximat:

Escoles de música: 115€ al mes
Conservatori:           323€  curs
Escoles i AMPAS:   28€ al mes

Colònies escolars

Escoles i AMPAS:   Entre 100€ i 170€ (sortides de 3 a 7 dies)

Preu mitjà aproximat:  135€ (Segons dades de les entitats aquest preu podria arribar a ser
de gairebé 200 €)
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Futbol

Entitats esportives: Entre 150€ i 485€ per temporada
Escoles i AMPAS:   Entre 50€ i 200€ per curs

Preu mitjà aproximat:

Entitats esportives: 315€  per temporada
Escoles i AMPAS:   125€ per curs

Bàsquet

Entitats esportives: 120€ trimestre
Entre 300€ i 500€ per temporada

Escoles i AMPAS:   Entre 30€ i 200€ per curs

Preu mitjà aproximat:

Entitats esportives: 120€  trimestre
400€ per temporada

Escoles i AMPAS:   115€ per curs

Arts marcials

Entre 10€ i 60€  al mes

Preu mitjà aproximat:  35€  al mes

Esplai de dissabte

Entre 0€ i 110 a l’any

Preu mitjà aproximat:  55€  l’any (segons dades aportades per entitats de lleure)
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6.2.2. Càlcul del cost aproximat de les activitats més demandades

Per a realitzar el càlcul del cost aproximat de les activitats, el qüestionari
adreçat a les entitats contemplava la possibilitat de recollir informació al
respecte. Tot i això, la resposta de les entitats sobre els aspectes econòmics de
les activitats que desenvolupen ha estat minsa i només es disposa d’informació
parcial sobre el cost que els hi suposa l’organització i realització d’algunes
activitats. Per aquesta raó el càlcul del cost aproximat de les activitats més
demandades es basa per una banda en aquesta informació oferta per les
entitats, i per una altra part en el preu de mercat més baix que s’ha obtingut a
través de l’estudi de demanda, respecte als preus que les famílies paguen per
la realització de les activitats. En aquest darrer cas, cal tenir en compte que el
cost de les activitats pot ser inferior al de mercat, donat que en el cost
aproximat calculat hi han inclosos els marges de benefici que s’apliquen en el
preu de mercat. Tot i així, aquest fet no ha de ser del tot distorsionador del preu
final, donat que en el preu públic segurament caldria aplicar un marge
necessari per fer viable el manteniment de les activitats a oferir, i per aquesta
raó es probable que al cost s’hagi d’aplicar marges similars.

En cada un dels apartats s’especifica si el càlcul s’ha realitzat a partir de la
informació oferta de les entitats (preu entitats) o si es deriva del preu de
mercat més baix (preu de mercat inferior) obtingut de l’estudi de demanda.
En els casos en què la diferència entre el preu de mercat inferior i el mitjà sigui
elevada també s’ofereix el cost aproximat calculat en funció d’aquest preu mitjà
(preu de mercat mitjà).

Menjador escolar

Cost aproximat :  100,00€ mensuals per infant (preu de mercat inferior)
        39,60€ mensuals (preu amb beca)

Casal d’estiu

Cost aproximat:   138,05€ per infant el mes (preu entitats)

Natació

Cost aproximat:   94€ per infant el curs (preu de mercat inferior)
      190€ per infant el curs (preu de mercat mitjà)
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Anglès

Cost aproximat:   34,00€ mensuals per infant (preu de mercat inferior)
       62,00€ mensuals per infant (preu de mercat mitjà)

       16,50€ mensuals per infant (preu entitats inferior)
        40,00€ mensuals per infant (preu entitats mitjà)

Música

Cost aproximat:  323€  curs (preu públic Conservatori)

Colònies

Cost aproximat:   278,00€ per infant (preu entitats)

Futbol

Cost aproximat:   100,00€ per curs/temporada (calculat a partir dels preus 
             inferiors oferts per escoles i entitats

esportives)

        220,00€ per curs/temporada (calculat a partir dels preus    
mitjans oferts per escoles i entitats esportives)

Bàsquet

Cost aproximat:   165,00€ per curs/temporada (calculat a partir dels preus 
             inferiors oferts per escoles i entitats

esportives)

        260,00€ per curs/temporada (calculat a partir dels preus    
mitjans oferts per escoles i entitats esportives)



92 / Les activitats educatives no formals com a element de competitivitat de la societat terrassenca

Arts marcials

Cost aproximat:   10,00€ mensuals per infant (preu de mercat inferior)
       35,00€ mensuals per infant (preu de mercat mitjà)

Esplai de dissabte

Cost aproximat:   55,00€ mensuals per infant (preu de mercat mitjà)

També s’inclou el càlcul aproximat del cost de l’activitat d’informàtica, com una
de les que es preveuen amb major projecció, a partir de les dades de l’estudi
de demanda.

Informàtica

Cost aproximat:   32€  per infant el mes (calculat a partir del preu mitjà escoles i
  AMPAS)

       60€ per infant al mes (preu de mercat inferior)

      110€ per infant al mes (preu de mercat mitjà)

6.2.3. Simulació de finançament compartit entre administració i família de les
activitats més demandades

Per realitzar una simulació d’aquest tipus cal tenir en compte almenys dos
aspectes que s’extreuen de la recerca realitzada:

- Per una banda, les famílies de tota condició entrevistades manifesten com
acceptable un cost de 28 euros mensuals de mitjana per a realitzar una activitat
extraescolar d’una durada de dues hores setmanals. Aquesta mitjana però es
inferior en aproximadament un 20% i es situa al voltant dels 22,5€ en famílies
amb situacions que poden ser indicador de nivells socioeconòmics inferiors a la
mitjana. En aquest sentit, cal recordar que una part important  de les famílies
(45,6%) consideren que el preu no hauria de superar els 20€ de mitjana.

- Per altra banda, cal recordar que el preu de les activitats suposa un dels
principals entrebancs per a l’accés a la realització d’activitats extraescolars, i
també és una limitació per a la realització de totes les activitats que es voldrien
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realitzar.

Segons això, a partir de la percepció recollida d’entre les famílies es podria
suposar que en cas que l’administració local tingués intenció de desenvolupar
l’oferta d’algun tipus d’activitat, promovent la universalització de l’accés,
aquesta no hauria de superar per a les famílies un preu d’entre 18€ i 22€ al
mes per a una activitat de dues hores setmanals, això sense deixar de banda la
possibilitat d’atorgar beques a les famílies amb necessitats socials i/o
econòmiques, com ja succeeix en activitats com el menjador escolar.

De totes maneres, aquesta és una aproximació genèrica que caldria estudiar
en profunditat per a cada activitat a desenvolupar, perquè cadascuna té
característiques que poden modificar l’estructura de costos.

Tenint en compte aquestes reflexions una simulació de finançament compartit
entre administració i família de les activitats més demandades que es poden
realitzar en sessions setmanals, a partir dels costos aproximats que s’han
establert mitjançant de les dades de l’estudi, podria ser la següent:

Natació

Cost aproximat curs:   190€ per infant el curs (preu mercat mitjà)

Finançament compartit  per a un curs de 3 mesos, 2 hores setmanals::

Administració: 130,00€ per infant el curs
Famílies: 60,00 € per infant el curs

Anglès

Cost aproximat:
 1er supòsit:   62€ mensuals per infant (preu de mercat mitjà)
 2on supòsit:  40€ mensuals per infant (preu entitats mitjà)

Finançament compartit:
 1er supòsit:

Administració: 42,00€ per infant el mes
Famílies: 20,00 € per infant el mes

2on supòsit:
Administració: 20,00€ per infant el mes
Famílies: 20,00 € per infant el mes
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Música

Cost aproximat:   323€ curs (curs escolar, aproximadament 9 mesos)
    preu públic Conservatori)

Finançament compartit:

Administració: 16€ per infant el mes
Famílies:         20,00 € per infant el mes

Futbol

Cost aproximat:   220,00€ temporada per infant (preu mitjà). La temporada
equivaldria a un curs escolar = 9 mesos aproximadament

Finançament compartit:

Administració:   5,00 € per infant el mes
Famílies:         20,00 € per infant el mes

Bàsquet

Cost aproximat:   260,00€ temporada per infant (preu mitjà). La temporada
equivaldria a un curs escolar = 9 mesos aproximadament

Finançament compartit:

Administració:   9,00 € per infant el mes
Famílies:         20,00 € per infant el mes

Arts marcials

Cost aproximat :   35€  el mes per infant (preu de mercat mitjà)

Finançament compartit:

Administració:   15,00 € per infant el mes
Famílies:           20,00 € per infant el mes



Les activitats educatives no formals com a element de competitivitat de la societat terrassenca / 95

Esplai de dissabte

Cost aproximat :   55€  mensuals per infant (preu de mercat mitjà)

Finançament compartit:

Administració:   35,00 € per infant el mes
Famílies:           20,00 € per infant el mes

Informàtica

Cost aproximat:

 1er supòsit:   120€ mensuals per infant (preu de mercat mitjà)
 2on supòsit:    32€ mensuals per infant (preu entitats i escoles  mitjà)

Finançament compartit:

1er supòsit:
Administració:  90,00 € per infant el mes
Famílies:           20,00 € per infant el mes

2on supòsit:
Administració:  12,00 € per infant el mes
Famílies:          20,00 € per infant el mes


