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ANNEX 1.  

Bases específiques que regeixen el procediment de concessió de subvenció per 
a la igualtat d’oportunitats 

 
1- Objecte  
 
Facilitar la participació a les sortides escolars o el material requerit al conjunt de 
l’alumnat per al desenvolupament de les activitats curriculars i ordinàries d’aula a aquells 
alumnes, per a la família dels quals és molt costós o impossible assumir-ne la despesa, 
que es duguin a terme durant el curs escolar de la convocatòria. En cap cas, aquesta 
convocatòria ha de servir per abaratir les activitats al conjunt del centre o grup classe.  
 
Facilitar la gestió dels centres, especialment d’aquells que es troben en entorns 
socioculturals i econòmics més desfavorits.  
 
2- Destinataris 
 
Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció els centres d’educació infantil i primària i de 
secundària obligatòria i educació especial, sostinguts amb fons públics, de la ciutat de 
Girona que complexin els requisits establerts en aquestes bases. 
 
3- Característiques de les propostes i requisits per a la presentació 
 
Són objecte de la convocatòria els conceptes referits a: 
 

A. Sortides. 
 Sortides enteses com a activitats complementàries dins el marc curricular o 

lúdiques que formin part del programa del centre. El centre prioritzarà un màxim 
de 3 sortides per cicle. 

B. Llibres de text i material escolar. 
 Llibres de text. Si l’escola participa en el programa de socialització de llibres del 

Departament d’Educació i/o altres programes d’aprofitament o bancs de llibres.  
 Material escolar. Despesa que el centre demana a l’inici de cada curs i que és 

aprovat per Consell Escolar i dispositius informàtics o connectivitat per poder fer 
el seguiment de l'escolarització en línia. 

 
No són objecte de la convocatòria els conceptes referits a: 
 

 Ajuts de desplaçament per poder participar a activitats del programa de recursos 
educatius. 
 Activitats municipals, com són la piscina i/o participació en activitats, 
competicions esportives,  promogudes per altres serveis municipals.  
 Xandalls i bates. 
 Menjador escolar. 
 Activitats extraescolars. 
 Material per equipar i adequar l’aula d’acollida. 

Les subvencions sol·licitades han d’anar destinades a atendre únicament  les necessitats 
de l’alumnat resident al municipi de Girona a títol  individual (no es podran sol·licitar ni 
aplicar al conjunt del grup-classe).  
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Cada centre educatiu haurà de procedir de la manera que li sembli més convenient, a 
través de la comissió d’ajut a les famílies o bé dins el marc del consell escolar, per identificar 
a les famílies susceptibles de ser ajudades i concretar-ne el percentatge de subvenció a 
sol·licitar. 
 
És imprescindible que la família assumeixi part del cost del concepte o conceptes pels 
quals es sol·licita la subvenció.  Aquesta part es correspondrà a un import pactat entre la 
família i el centre en funció de la seva situació i que caldrà justificar degudament. 
 
4- Quantia individualitzada de la subvenció  
 
La dotació que es destini a les convocatòries d’aquesta modalitat es distribuirà per 
categories,  entre els diferents nivells educatius i els centres sostinguts amb fons públics, 
d’acord amb les proporcions següents: 
 
 Centres públics d’Educació Infantil i Primària:  60% 
 Centres Públics de Secundària:    20% 
 Centres Privats Concertats:     15% 
 Centres d’Educació Especial:     5% 

 

El percentatge per a cada categoria s’estableix en funció al volum d’alumnes existent a 
cadascuna d’elles. 

S’estableix per cada centre beneficiari d’aquesta subvenció l’atorgament d’un import 
màxim de 4.200 €.  

La dotació per a cada sol·licitud correspondrà a la suma d’un import base (IB), igual per 
a totes les sol·licituds, que s’estableix en funció de les sol·licituds rebudes i del crèdit 
existent, al qual s’hi sumarà el resultat de la valoració dels criteris de ponderació.  
 
5- Criteris de ponderació 

 
A la comissió avaluadora li correspondrà proposar les assignacions atenent a les 
característiques dels centres educatius i les dades del curs anterior facilitades pel 
Departament d’Educació i/o l’Oficina Municipal d’Escolarització. 
 
La comissió avaluadora formularà una proposta de resolució a partir dels criteris de 
ponderació següents, sobre una valoració màxima de 100 punts:  
 
 Aplicació de l’índex de complexitat que sumarà el percentatge de matrícula viva 

i el percentatge de necessitats educatives especifiques del tipus C (incorporació 
tardana) i tipus B (necessitats socials), segons dades del curs anterior a la 
sol·licitud,  fins a 75 punts. 

 La condició de Centre de Màxima Complexitat (CMC), 25 punts. 
 
La dotació atorgada a cada sol·licitud es calcularà en base a la puntuació obtinguda de 
la ponderació dels criteris anteriors i que tindran l’equivalència sobre l’import base 
segons els percentatges de la taula següents:   
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PUNTUACIÓ 
PERCENTATGE sobre 

import base 
De 0 a 20 punts 20% 
De 21 a 30 punts 30% 
De 31 a 40 punts 40% 
De 41 a 50 punts 50% 
De 51 a 60 punts 60% 
De 61 a 70 punts 70% 
De 71 a 80 punts 80% 
De 81 a 90 punts 90% 
De 91 a 100 punts 100% 

 
La puntuació obtinguda ordenarà les sol·licituds i permetrà calcular la dotació.  
 
En cas que l’import total d’assignació no esgoti la totalitat de dotació econòmica 
disponible per aquesta modalitat i categoria, l’import sobrant es distribuirà a parts iguals 
entre tots els sol·licitants de cada categoria que compleixin amb els requisits tenint en 
compte les pròpies bases de la convocatòria.   
 
L’import de resolució no podrà superar l’import sol·licitat pels centres educatius, ni podrà 
superar tampoc l’import màxim establert per a centre educatiu. 
 
Les subvencions dels centres educatius que tot i pertànyer al municipi de Girona acullin 
alumnat d’altres municipis només podran anar destinats a alumnat resident a la ciutat  
 


