Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya

CAMPANYA FINANÇAMENT NOU EDIFICI
PREGUNTES FREQÜENTS

Pregunta

Resposta

He fet la sol·licitud del Certificat Fiscal
a la web, quan rebré el certificat fiscal
de la meva donació?

Els certificats fiscals de les donacions de la
campanya els enviarem al correu electrònic que ens
heu donat de contacte.
Com que ara estem en època de vacances, és
possible que l’enviament trigui unes setmanes.

Soc pare/mare de dos alumnes
matriculats a l’escola.
On faig la meva donació?

Si el curs 2018-19 els teus fills estaran entre P4 i 6è
(ambdós inclosos), l’escola us girarà dues Quotes
Extraordinàries de 275 € el 31 de juliol i en
desembre per poder finançar el projecte del nou
edifici.
Les famílies actuals que volen fer una aportació
addicional a les dues Quotes Extraordinàries
esmentades, si us plau, feu servir la web de la
campanya de donacions:
www.campanyadecroly.org
Moltíssimes gràcies!

Ja vaig fer una donació fa uns dies a la I tant!
web, però ara en vull fer una altra, puc
Pots fer tantes aportacions com vulguis i totes són
fer-ho?
acumulatives.
Moltíssimes gràcies!

Es poden fer donacions des de
l’estranger?
(França, Bèlgica, UK, Alemanya, Itàlia,
...)

Sí que es pot.
-Per transferència bancaria
-Per PayPal
-Amb targetes de crèdit de la zona de la Unió
Europea.
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Tinc un dubte amb la meva donació,
com puc contactar-vos?

Tenim un correu electrònic habilitat per dubtes de
la campanya de donacions:
campanyadecroly@decroly.org

Per fer la donació, puc fer un ingrés en Sí que pots fer la teva donació en efectiu per la
efectiu al banc, en canvi de
finestreta del banc.
transferència bancaria?
T’has de dirigir a qualsevol oficina de Banc Sabadell
Com demano el certificat fiscal si faig
o CaixaBank i fer un ingrés al compte corrent del
la meva donació en efectiu?
Decroly que apareix a la web indicant el nom i
cognoms i DNI.
Si fas un ingrés en efectiu, ens l’hauràs de
comunicar per correu electrònic adjuntant el
comprovant bancari, i també ens podràs demanar el
certificat fiscal: campanyadecroly@decroly.org

Què passa amb la meva aportació si no Si no s'aconsegueixen els objectius de finançament
s'aconsegueix l'objectiu?
del projecte del nou edifici, la Fundació Decroly no
tindrà el finançament necessari per començar les
Què passa amb el projecte si no
obres al mes d'agost.
s'aconsegueix culminar la campanya?
I si no es trobessin noves vies de finançament
alternatiu, el projecte no es duria a terme.
Si es dona aquest escenari de manca de
finançament, totes les donacions rebudes seran
retornades als seus donants.

Com es finança el projecte del nou
edifici de l’escola?

El finançament del nou edifici es reparteix de la
següent manera:
•

63% recursos de l’escola Decroly

•

13% préstec d’un tercer

•

10% préstec bancari

•

8% famílies actuals

•

4% campanya de crowdfunding

•

1% d’altres entitats

A www.decroly.org, a l’apartat “Edifici nou” del
menú, trobareu més informació sobre el
finançament i els pressupostos del projecte.
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Quin és el límit de temps per fer les
donacions?

L’escola Decroly necessita assolir l’objectiu de
40.000 euros de donacions durant el mes de juliol
per poder iniciar les obres dins dels terminis
previstos i tenir el nou edifici preparat el gener de
2019.
Un cop assolit aquest primer objectiu de
finançament, la campanya de donacions romandrà
oberta durant tot el període de les obres fins a
gener de 2019.

Com es que no s’ha fet la campanya de La Direcció i el Patronat de l’Escola han posat tots
donacions amb més temps d’antelació els esforços possibles per tirar endavant el projecte
i amb més previsió?
de trasllat al nou edifici del carrer Vendrell 1 amb la
màxima celeritat. El projecte ha tingut uns terminis
d’aprovació dels permisos més llargs del que estava
inicialment previst.
Això ha fet endarrerir l’obtenció dels pressupostos
d’obra i l’elaboració del pla financer del projecte.
Tant de bo haguéssim pogut sortir amb més
antelació. L’important és que ara estem preparats!

He fet una donació per transferència Les donacions per transferència bancaria triguen
bancaria, per què no s’ha sumat
48h a sortir reflectides com a rebudes a la web
encara a l’import obtingut de la
de la campanya de donacions.
campanya?
Des de l’escola Decroly hem de validar que les
transferències s’han rebut correctament abans
d’afegir-les a l’import recaptat.
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L’edifici nou també
serà de lloguer? Si és així, després
d’una inversió com la que es durà a
terme, quin tipus
de contracte hi haurà?

L’edifici nou també serà de lloguer, però tindrem la
tranquil·litat d’un contracte a llarg termini, amb uns
propietaris que són una fundació que dona suport a
projectes de tipus social i està demostrant el seu
compromís a contribuir a un projecte educatiu com
és el de l’Escola Decroly.

Em sap greu que l’escola deixi l’edifici
d’Infantil. Això afectarà la pedagogia
Decroly?

Tots els canvis comporten renúncies i també noves
oportunitats. En aquest cas, pensem que són més
significatives les possibilitats pedagògiques que
s’obren.
Podeu trobar informació sobre alguns aspectes
pedagògics al PDF “Resum Projecte Nou Edifici” a
campanyadecroly.org i a decroly.org a l’apartat
“Edifici nou” del menú.
Ampliarem més aquesta informació durant el curs
vinent.

A la campanya de donacions, es cobra
només si s’arriba a l’objectiu?

Aquesta campanya de donacions no està feta amb
una plataforma estàndard de crowdfunding, gràcies
a això hi tenim condicions especials. Una d’elles es
que es cobra independentment de la quantitat
recaptada. Ara bé, necessitem arribar al mínim
necessari de 40.000 € per garantir la viabilitat del
projecte.

Informareu de l’avenç del projecte?

Sí, quan el projecte estigui més avançat donarem
més informació sobre els detalls de la reforma, amb
imatges del procés, i sobre els aspectes pedagògics
del canvi d’edifici.

Es publicarà els noms dels donants?

No.
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Què es farà en cas de recaptar més
diners del que s’espera?
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Si sobrepassem els 40.000 € informarem sobre el
destí dels diners recaptats a partir d’aquesta xifra.
Hi ha partides d’inversió que en principi s’estan
deixant per una segona fase, però això es pot tornar
a valorar segons els resultats de la campanya. El
criteri utilitzat serà sempre donar prioritat als
infants i al projecte pedagògic.
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