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MEMORIA CURS 06-07 DE LA COMISSIÓ ECONÒMICA 
 
 
Recordem quins son els criteris pels quals es guia aquesta comissió quant a la política 
econòmica de l’AMPA 
 
Pel que fa als temes de personal, a l’AMPA es continua mantenint una política d’estabilitat. 
Tot el personal està convenientment contractat i donat d’alta a la Seguretat Social. 
 
Per desenvolupar la tasca educadora que l’AMPA assumeix, econòmicament la nostra 
política és: 
 

- Mantenir i millorar la qualitat de l’ensenyament 
- Augmentar els salaris en funció de l’IPC 
- Afavorir les bones relacions entre el personal contractat 
- Contractar serveis amb institucions i/o empreses reconegudes per la seva 

professionalitat i prestigi. 
 
 
Els criteris pels quals ens guiem en l’elaboració dels pressupostos i, conseqüentment, en 
l’establiment de quotes són: 
 

- La quota de l’AMPA és anual i només es cobra per família. 
- L’import total del pressupost de Material i Funcionament d’escola es reparteix en 

deu quotes mensuals. 
- L’import total del pressupost de  Natació es reparteix en nou quotes mensuals. 
- L’import total dels pressupostos de: Espai Migdia i Guarderia s’han repartit en nou 

quotes mensuals, de les quals una correspon a dues mitges quotes. 
- Activitats extraescolars: repartit en vuit quotes. 
- Llibres: pagament d’una sola quota anual. 
- Cobrament fraccionat de colònies i sortides de classe. 

 
 
L’import pressupostari que ha gestionat l’AMPA durant el curs 2006/07 ha estat de 
602.358’80 euros amb més de 25 persones contractades al nostre càrrec. 
El resultat global de les activitats corrents ha tingut un superàvit de 27.326€. 
Cap pressupost ha tancat amb una desviació negativa. 
 
El problema dels rebuts impagats va augmentant al llarg del temps.   Aquest curs l’import 
d’impagats ha estat de 25.104’76 €, dels quals podem donar per perduts aproximadament 
4.000,- ja que són de famílies que han marxat de l’escola i que haurem d’assumir la resta 
de pares i mares. 
 
Per tant, els resultats dels pressupostos no són tan espectaculars com inicialment sembla. 
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Finalment esperem els vostres suggeriments per tal d’aconseguir millorar els resultats de 
la gestió. 
 
Membres de la comissió curs 06/07 : Dolors Villanueva,  Maite Font, Maria Grau, Xavier 
Umbert i Isabel Valle. 
 
 
ANÀLISI DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2006/2007 
 
 
1.- PRESSUPOST DE L’ASSOCIACIÓ DE PARES D’ALUMNES AMPA 
 
Es tracta del pressupost de funcionament intern de la pròpia AMPA Hi són representades 
les activitats que van dirigides als pares i mares dels alumnes de l’escola i a la 
representació de la pròpia Associació. 
 
Per primera vegada el pressupost de contingències es contempla dins d’aquest 
pressupost. És una dotació per fer front a  comiats o altres despeses. En passades 
assemblees es va fixar l’import de 9.000 euros com a fons de contingències, per tant es 
dotarà cada curs una partida per arribar a aquest import.  Aquest curs la partida ha estat 
de 600 euros. 
 
El pressupost s’ha saldat amb un superàvit de 755’36 euros, descomptant els impagats 
corresponents queda un resultat net de 540’48 euros. 
 
 
2.- PRESSUPOST DE MATERIAL I FUNCIONAMENT D’ESCOLA 
 
Es tracta del pressupost que assumeix materials, equipaments i mitjans que l’Escola 
Torrent de Can Carabassa, en funció del seu model educatiu, necessita per l’educació 
dels nostres fills/es. És el “calaix” que finança totes les activitats de l’escola que no tenen 
pressupost específic, i , derivat del nou sistema de relació amb el claustre de professors, 
incorpora també les partides que dota el finançament públic.  
 
El pressupost s’ha saldat amb un superàvit de 4.666’58 euros. Resultat similar al curs 
anterior. Descomptant els impagats corresponents queda un resultat net : 2.886’95 euros. 
 
  
3.- PRESSUPOST D’ESPAI MIGDIA 
 
Assumeix el cost dels monitors i materials per dur a terme l’activitat de Tallers (el seu 
funcionament s’explica en l’apartat de la Comissió de Serveis d’aquesta mateixa memòria) 
i també la franja horària en la qual els nens/es dinen i disposen d’un temps lliure de pati. 
 
El pressupost s’ha saldat amb un superàvit de 9.661’12 euros,  gràcies a l’aportació de 
superàvits dels pressupostos d’AMPA i Guarderia i al significatiu augment de quotes que 
ens vàrem veure obligats a realitzar donat el negatiu resultat del curs anterior. Però, un  
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cop descomptats els impagats corresponents queda un resultat net de 709’49  euros 
negatius. 
 
 
4.- PRESSUPOST DE NATACIÓ  
 
Cobreix el cost de monitors acompanyants, i  del SAFA. 
S’ha tancat amb un superàvit de 1.345’75 euros. Descomptant els impagats 
corresponents queda un resultat net de 12’65  euros. 
 
 
5.- PRESSUPOST DE GUARDERIA 
 
Aquest  servei s’ofereix tant de matí com de tarda. El nivell d’acceptació del matí és força 
més alt que a la tarda, donat el servei d’activitats extraescolars. Si més no,  s’ha produït 
una important demanda de discontinus fixos. Tanmateix valorem positivament el 
funcionament de l’activitat durant el mes de juny. 
 
El pressupost s’ha tancat amb un superàvit de 5.403’25 euros, degut a l’ajut de la 
Generalitat  tot i el manteniment de quotes, però descomptant els impagats corresponents 
queda un resultat net de 4.239’91  euros. 
. 
 
6.- PRESSUPOST DE LLIBRES 
 
Aquest apartat té una valoració per part de tota la comunitat educativa de l’escola prou 
òptima. S’incorporen tots el llibres utilitzats pels alumnes de l’escola , diferenciant entre el 
fungibles (de durada 1 any) i els de llarga durada, (on la seva renovació s’estima en 4 
anys). D’aquesta  forma es finança per part de l’ AMPA el cost dels llibres de llarga durada, 
ja  que són utilitzats durant 4 anys. Es crea un fons o dipòsit. 
El pressupost té un superàvit  de 843.94 euros, descomptant els impagats corresponents 
queda un resultat net de 113’67  euros. 
 
Els dos últims cursos la Generalitat ha subvencionat la socialització de llibres, per tant, 
aquests anys no hem amortitzat la compra dels llibres de text ja que han gaudit d’aquest 
ajut. 
 
 
7.- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
Com un servei més i amb l’objectiu del seu propi autofinançament, s’ha realitzat 
pràcticament tot per part d’empreses o personal  extern a l’escola. El pressupost de 
l’activitat tanca amb un superàvit de 1.325’97 euros. Aquest curs ha gaudit d’una 
subvenció de l’Ajuntament de 525,- euros.  Aquesta activitat no ha tingut impagats. 
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8.- PRESSUPOST ESCOLA D’ESTIU 
 
L’escola d’estiu ha tancat amb un superàvit de 3.324’03 euros.  Aquest pressupost també 
ha comptat amb la subvenció que ha atorgat la Generalitat als casals que comencen al 
juny i acaben al setembre. L’ajut ha estat de 1995,- euros. Aquesta activitat no ha tingut 
impagats. 
 
 
9.- COMISSIÓ PARES/MARES ENLLAÇ 
 
Aquesta comissió ha realitzat diferents actes (veure memòria de la comissió). El resultat 
econòmic d’aquestes trobades ha estat de  566’08  euros.  
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COMISSIÓ PARES/MARES ENLLAÇ 
 
 
FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ: 
 
Generalment hi han 2 representants per classe, amb una durada de 2 cursos, de manera 
que cada curs es faci el relleu d’un d’ells, així sempre hi ha alguna persona que conegui la 
tasca del pares/mares enllaç. 
Es mantenen unes reunions periòdiques per coordinar els temes que cada curs es volen 
treballar. Aquestes seran de la periodicitat que es necessiti. 
 
FUNCIONS: 
 

1. Mitjancer entre Pares/Mares i Escola : 
• resolució de problemes que puguin sorgir en el funcionament i/o relació 

pares/mares-escola-nens/es 
• via de comunicació pares/mares-escola 
• col·laborador si s’escau amb l’escola 
 

2. Organitzador com a grup/classe/curs : 
• sopar de colònies 
• sortides classe 
• regal curs/classe si s’escau 
 

3. Organitzador com a escola : 
• Mercats de 2a mà 
• Festes  de comiat de curs 
• Activitats dirigides a pares/mares 
• Jornades esportives 

 
ACTES ORGANITZATS DURANT EL CURS 2006-2007 : 
 
Aquest curs s’han organitzat 2 fires : 

 
_“1er Mercat de Joguina de 2a mà”, en la que es van recollir joguines, 
contes i llibres, DVD’s i Vídeos . Tot sol·licitant a les famílies articles fets 
servir i en bon ús. Es van vendre a un preu simbòlic amb benefici de l’AMPA. 
Es va dur a terme el Diumenge 17 de Desembre al matí, fent un acte festiu, 
en el que també es va vendre coca i  crispetes, fetes pels pares/mares 
enllaços.  
També es va obrir un punt de recollida per a qui volgués participar en la 
marató de TV3 que es celebrava aquell cap de setmana,  es van recollir 
164.85 euros que es van ingressar al compte de la Marató. 
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_”1er Mercat de Roba de 2a mà”, l’organització va estar igual que en el 
mercat de joguina. Es va fer, però, el divendres 11 de Maig a la tarda, a la 
sortida de l’escola, així la coca i la xocolata que també es van vendre eren 
com a berenar dels nens/es   .       

 
Com a activitats dirigides a pares/mares, conjuntament amb el Consell Escolar 
Municipal d’Horta-Guinardó, s’ha col·laborat en el programa “Educar dia a dia als nostres 
fills i filles/Educar és estimar”. A l’escola es va desenvolupar l’activitat : 
 

“Que dir després de dir no” 
2 sessions /Taller de dinàmica activa de participació. L’assistència va estar força 
nombrosa, per part de la nostra escola i d’altres de tot el barri. Es va realitzar els dies 22 i 
26 de febrer del 2007. 
 
Les Jornades esportives es va organitzar durant els matins del cap de setmana del 9 i 
10 de Juny . Es va organitzar unes inscripcions prèvies per a poder fer els equips. La 
participació va estar tant per part de nens/es com de pares/mares. Els premis que es van 
donar, així com els obsequis a tots els participants es van sol·licitar a diferents entitats i 
empreses. 
 
La Festa de Comiat de Curs es va realitzar l’últim dia d’escola, el 20 de Juny a la tarda. 
Tots els diners que es van recollir en els mercats de 2a mà van ser per poder pagar la 
festa. En aquesta hi va haver : 

 
_ Actuació d’animació infantil a càrrec de “Pep Callau i els Pepsicolen” 
_ Inflable cedit per l’Agència de residus de Catalunya 
_ Ball dels nostres gegants : la Cucurbita i en Pepo 
_ Rifa d’un lot 
_ Entrega del premis de les jornades esportives 
_ Organització de la colla gegantera 
_ Pica pica que van dur els pares/mares de l’escola 

 
 
VALORACIÓ : 
 
Tot l’esforç i feina que tots i totes els pares i les mares enllaç vàrem tenir durant tot el 
curs, pensem que va estar prou merescuda, doncs els resultats varen ser molt 
satisfactoris. Sabem que és un esforç i dedicació voler fer que l’escola no sigui només el 
que està dins l’aula i en horari lectiu. Sabem que costa molt engrescar a pares i mares 
perquè hi participin, doncs tothom té moltes coses i poc temps, però com a experiència de 
tots i totes els pares i mares enllaços durant aquest curs animem a que tothom pugui 
participar en algun moment a fer sentir l’escola part nostre i a fer-la festa! 
 
És molt important que pensem que el paper de pares/mares enllaços és prou important 
com perquè cap classe quedi sense representació. 
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MEMÒRIA CURS 06-07 DE LA COMISSIÓ DEL CASAL D’ESTIU 
 
 
Funcionament i organització: 
 
El casal d’estiu d’aquest any ha funcionat del 25 de juny al 27 de juliol i del 3 al 7 de 
setembre. 
Les famílies han pogut escollir entre les següents franges horàries: 

- de 9 a 13h 
- de 9 a 15h amb servei de menjador 
- de 9 a 17h també amb servei de menjador 

 
Com durant el curs escolar, hem comptat amb el servei d’acollida de 7’30 a 9 del matí i de 
17 a 18 h de la tarda. 
 
El centre d’interès d’aquest estiu ha estat la construcció d’un poble. 
Entre tots els grups, cada setmana hem anat celebrant diferents esdeveniments que han 
donat  vida al nostre poble. El nostre poble es deia Assabarac i la 1ª setmana la Pubilla i 
l’Alcalde ens van donar la benvinguda i ens van engrescar a contribuir a la inauguració de 
la galeria d’art del poble tant aportant dibuixos, escultures, quadres …. com gaudint de la 
festa!! 
La 2ª setmana vam fer la setmana del comerç on dos mercaders ens van explicar com 
funcionava el mercat del poble del costat, Així ens vam organitzar per celebrar un mercat 
d’intercanvi. 
La 3ª setmana vam celebrar el Carnaval, la 4ª la vam centrar en la setmana de la 
comunicació, la notícia va ser la celebració d’un casament, Així tot el poble va viure la 
petició de la mà, les invitacions, els vestits de gala i finalment el gran casori amb dinar i 
pastís de casament inclòs!!! 
La última setmana  vam celebrar la festa major del poble amb el pertinent pregó de festes 
i totes les seves celebracions fins hi tot amb correbous!!! 
 
Cada divendres hem anat d’excursió. Aquest juliol hem provat un altre sistema de 
sortides. Hem repetit 3 cops  ( 1ª, 3ª i 5ª setmana)al mateix lloc: les piscinetes del Parc de 
la Creueta del Coll. És una sortida que agrada molt als nens/es i no als hi ha fet res 
repetir. A més a més amb transport públic tenim molt bona comunicació, fins hi tot la 
tornada el més grans l’han fet a peu. 
Les altres dues sortides han estat, la 2ª setmana a Sitges amb autocar i la 4ª amb 
transport públic al Parc Central de Nou Barris. 
 
Amb el grup de grans hem anat un cop per setmana ( els dimecres per la tarda) a la 
piscina de l’Horta. 
 
Al setembre vam fer un petit centre d’interès  al voltant d’un festival de música, així durant 
tota la setmana vam estar preparant balls i cançons per a fer una festeta el dijous al matí. 
El divendres vam anar d’excursió amb autocar al parc de Vilajoana de Collserola. 
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Nombre d’assistència per setmanes i edats: 
 
 
 
 

 25-29 
juny 

2-6 
juliol 

9-13 
juliol 

16-20 
juliol 

23-27 
juliol 

3-7 
setembre 

 

P3 33 37 32 23 19 12 156 
P4 17 19 17 12 9 8 82 
P5 18 26 24 17 15 12 112 
1r 14 23 20 13 11 8 89 
2n 9 11 12 8 7 8 55 
3r 17 18 13 16 12 10 86 
4t 4 9 10 6 4 3 36 
5è 8 8 6 5 2 3 32 
6è 0 0 0 0 0 0 0 
Futurs P3 0 0 0 0 0 8 8 

 
Total ins. 120 151 134 100 79 72 656 

 
 
 
 
Valoració del funcionament: 
 
En aquest casal hem acollit nens i nenes de l’Heura ja que a la seva escola feien obres al 
pati i a la cuina. En total han vingut 29 famílies d’aquesta escola. 
Aquest juliol hem tornat a estrenar piscina. Aquest cop si que ha funcionat!!! És fàcil de 
muntar i de desmuntar (encara que aquest any la manca d’experiència ens ha comportat 
bastants mals de cap). L’estat en la que ens la vam trobar  no era el pactat, així que es 
van haver d’invertir moltes hores en la seva neteja,el muntatge i posada en funcionament.  
Aquest casal hem intentar resoldre el problema de l’ombra al pati ,ja que és molt difícil 
muntar un bon sistema  sense invertir diners. .Hem d’agrair la col·laboració d’una família 
de l’escola  mitjançant la qual hem aconseguit posar un  petit tendal  que, finalment, 
aquest curs ens ha solucionat  la calor forta del juliol en un  petit tros de pati. 
 Continuem valorant molt positivament el fet d’anar un cop per setmana a la piscina de 
l’Horta amb el grup de grans. 
S’ha continuat amb la dinàmica de  casals passats  donant una circular informativa a les 
famílies cada setmana. 
Com la dinàmica funciona molt bé, com altres estius hem continuat treballant la temàtica 
per setmanes, així cada dilluns s’ha presentat la setmana amb uns personatges i els 
dijous al matí les hem tancat fent cada dijous un tipus de festa diferent. 
Les sortides es valoren positivament, la sortida que hem fet tres cops agrada molt i és una 
sortida divertida. No ha importat repetir-la. Les sortides amb autocar han anat molt bé ja 
que aquest casal hem tingut un grup molt nombrós de petits, i s’ha notat el fet d’anar amb 
autocar o amb transport públic. 
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Si el pressupost d’aquest casal surt bé i funciona, es pot mirar d’incloure més autocars de 
cara al proper casal. 
 
Aquest casal  varies famílies han demanat poder utilitzar de manera esporàdica quedar-se 
de 15 a 17h,. A aquestes famílies se’ls hi ha hagut de dir que no ja que no està 
contemplada aquesta opció. Els monitors/es marxen en funció dels nens/es que hi ha a la 
tarda. 
Els horaris han funcionat molt bé, val la pena esmentar  que aquest casal totes les 
famílies han complert rigorosament tots els horaris. 
Un any més tampoc s’ha homologat. Aquest casal es va decidir que no ja que acollíem les 
famílies de l’Heura. Valorar si val la pena continuar-se plantejant el tema de voler 
homologar o no. 
També aquest any s’ha complert estrictament el procés d’inscripció i el número 
d’inscripcions per setmana. El resultat ha estat molt positiu. 
Des de la comissió volem agrair tota la col·laboració que ens han donat un grup de pares i 
mares de l’escola, tant pel que fa als dies d’inscripció com per al  trasllat, muntatge i 
desmuntatge de la piscina, així com a la Roser Casamitjana i a la Isabel Valle, per tota la 
seva feina. Sense totes aquestes persones   no s’hagués pogut tirar endavant l’activitat. 
 
 
 
 
Propostes de millora per al curs 2007-08: 
 

• Buscar un sistema eficaç per obtenir ombra al pati i que quedi fixa. 
• Poder fer més sortides en autocar 
• Pensar si realment volem homologar o no, ja que amb l’experiència que porten 

acumulada creiem que hem trobat la fórmula que ens funciona. 
• Pensar si val la pena poder contemplar l’opció d’utilitzar esporàdicament el casal de 

15 a 17h. 
• Repensar la ràtio en el grup de petits (ara és 1/12).Aquest any hi ha hagut molts 

nens/es de parvulari i val la pena valorar-ho per l’any vinent. 
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MEMÒRIA CURS 06-07 DE LA COMISSIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Activitats adreçades a l’alumnat i als pares. 

Activitats adreçades als nens i nenes 

És un servei més que tenim per als nens i nenes de l’escola, té el seu propi 
finançament. 
Aquest és el quart any d’organització de les activitats extraescolars i com sempre 
han tingut una gran acollida. 
Les activitats han estat ,d’acord als criteris que vàrem acordar al començament, 
lúdiques i esportives però no competitives. 
La majoria d’activitats són les mateixes que les d’altres anys i les places han estat 
cobertes bàsicament per alumnes de l’escola, però hi han uns petits canvis a nivell 
d’activitats noves i d’altres que han desaparegut. 
El Patinatge dels més grans no es va poder fer per falta de nens i nenes. El mateix 
va passar amb la plàstica dels més grans ja que es varen apuntar a cinema 
d’animació, activitat nova ofertada aquest any. 
El pre-esport ara ha passat a dir-se iniciació als esports, i la activitat de 
multiesport ha desaparegut perquè aquest any hem creat l’Escola de futbol, que 
ha tingut molt bona acollida. Però totes dos es fan els mateixos dies. 
Hem ofert tres dies l’activitat de teatre perquè així les edats estan més repartides. 
Però ha desaparegut la activitat de petit musical. 
Hem ofert una activitat nova que és el Hip-Hop i ha tingut molt bona acollida per part 
dels nens i nenes. 
Totes les altres activitats continuen igual que sempre. 
Tenim un trenet els dilluns i els dimecres per portar els nens i les nenes que fan 
bàsquet a l’Horta. Aquest any estaven apuntats menys de 10 nens. 
A l’activitat de plàstica es paga una quantitat anual en concepte de despeses de 
material que aquest any han estat de 30 euros.  

Activitats adreçades als pares. 

Aquestes activitats poc a poc estan prenent força entre els pares i mares de l’escola 
i s’estan consolidant. 
Tenim Cant coral, Saló de lectura, Futbol, Bàsquet i Taixí. 
Tot i que el cant coral va desaparèixer a mitjans de curs per falta de pares i mares 
totes les altres activitats funciones perfectament bé. 
Estem treballant de cara l’any vinent per a introduir-ne de noves com el Aikido, però 
tot dependrà de la resposta que tinguéssim.  
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Activitats 
realitzades N. de nens Especialistes Preu/mes 

Escacs dilluns de 
1r a 6è 16 2 22 

Patinatge 
dimecres de 1r a 

3r 
20 2 20 

Cinema 
d’animació 

divendres de 3r a 
6è 

8 1 29 

Plàstica dilluns de 
P5 a 2n 12 1 33 

Anglès dimarts de 
P4 a P5 19 1 22 

Anglès dijous de 
1r a 6è 13 1 22 

Iniciació als 
esports dimarts i 
dijous de 1r a 3r 

20 2 25 

Escola de futbol 
dimarts i dijous de 

4t a 6è 
20 2 25 

Teatre dimecres 
de P4 a P5 14 1 22 

Teatre divendres 
de 4t a 6è 10 1 22 

Teatre dimarts de 
1r a 3r 6 1 22 

Hip-Hop dilluns de 
3r a 6è 11 1 22 

Psicomotricitat 
dimarts de P4 a 

P5 
11 1 20 
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MEMORIA CURS 06-07 DE LA COMISSIÓ DE REVISTA 
 
 
Com cada curs, s’han publicat dos números en la redacció dels quals han participat les 
diferents comunitats que conformen l’escola  (nens i nenes, monitors i monitores, mestres 
i pares i mares). 
 
Ha continuat col·laborant en l’elaboració, malgrat que les seves filles ja no són a l’escola, 
la Roser Castillo, en la secció Nyam nyam. 
 
L’estructura del contingut s’ha anat consolidant en la línia establerta des de l’inici del 
projecte. Pel que fa al grafisme, s’ha canviat la capçalera i s’ha optat per aprofitar més el 
color a la contraportada. 
 
Durant el curs 06-07 la redacció ha estat formada per 3 mestres i 7 mares i pares. 
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MEMÒRIA CURS 06-07 DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS 

 
 
 
INFORMACIÓ GENERAL 
 
La comissió de serveis té al seu càrrec fer el seguiment de les activitats escolars que es 
realitzen durant l’espai de migdia (tallers i menjador) i els serveis (piscina, guarderia,) 
que l’escola ofereix a tots els seus alumnes. 
 
La coordinadora de tots aquests serveis (Roser Casamitjana) i l’equip de monitors i 
monitores es reuneixen periòdicament per tal de tenir un bon funcionament d’aquesta 
comissió. 
 
 
ESPAI MIGDIA 
 
 
En aquest curs va haver un canvi molt important : la introducció de la sisena hora en la 
Primària, que justament es va aplicar de 12 a 13 del migdia. Per tant, es va tenir que 
suprimir tota l’estona que hi havia destinada a tallers. 
Durant l’estona de dinar, l’equip de monitors i monitores ha de vetllar, perquè sigui un 
espai relaxat on els nens i nenes aprenguin hàbits d’alimentació, d’ordre, higiene i de 
relació. Personalment cada monitor/a fa el seguiment de cada nen/a i la valoració que se’n 
deriva, tant de l’aprenentatge d’aquests aspectes com de l’actitud, els reflecteix en els 
informes que arriben a les famílies dues vegades al curs, pels vols de Nadal i en acabar el 
curs. 
 
 
Els objectius que ens hem proposat pel curs 2006-2007 són els següents: 
 
Àmbit de l’equip de monitors i monitores: 

- Aconseguir una dinàmica individual activa, de responsabilitat i compromís envers la 
tasca que s’està realitzant (tant a nivell personal com de grup) i vers l’equip de 
monitors i monitores. 

- Establir i seguir una mateixa línia educativa per treballar amb els infants tot 
establint una relació cordial amb tots els nens i nenes d’una manera respectuosa i 
madura. 

 
Àmbit de menjador: 

- Treballar aspectes d’hàbits d’alimentació, de relació, d’ordre i higiene de  
manera lúdica amb els nens i nenes, adequant-los a les diferents edats. 

- Implicar-se en la tasca de mantenir l’estona de pati com un espai de joc sense        
Conflictes, tenint una actitud activa i alerta. 
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HORARIS CURS 2005-2006 

Parvulari 
 
El primer torn de menjador és de 12’10 a 13’30h. En aquest torn dinen els infants de 
parvulari.  
A les 13h dinen els nens/es de 1r-2n, i a les 13’30h els nens/es de 3r a 6è. 
 

Els nens i nenes de P4 i P5, a les 12h renten mans, agafen els tovallons i baixen al 
menjador a dinar. Aquests ja es troben la taula parada. 
Un cop han acabat de dinar sortien al sorral del pati fins a les 13’30h, hora que pugen a 
les classes a rentar-se les dents i  comencen els tallers. Els tallers es realitzen de 13’40 
fins a les 14’30-14’40, així que un cop finalitzat surten una estona al pati. 
 
Els nens/es de P3 dinen a les classes i no fan tallers. Aquests un cop han acabat de dinar 
surten al pati fins a les 13’30h que aniran a dormir. 
En festes puntuals ( Nadal, Sant Jordi ...) els infants de P3 fan un taller. 
Els tallers d’aquest curs son els següents: 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

P4 Jocs de pati Racó del 

conte 

Taller de cuina Petits 

artistes 

Jocs de taula

P5 Petits artistes 

 

Manualitats Racó del 

conte 

*Jocs de 

pati i de 

taula 

**expressió 

corporal 

 

*Alternaran els jocs de pati i jocs de taula per setmanes 
** Aquest consistirà en diferents tècniques ( relaxació, jocs de mímica, balls...) i un cop 
al mes faran taller de cuina 

 
 
 
Primària 
 
El primer torn de menjador és de 12 a 13’30h. En aquest torn dinen els infants de 
parvulari.  
De 13 a 14’30h dinaran els nens/es de 1r-2n. 
De 13’30 a 14’40h dinaran els nens/es de 3r a 6è. 
 
A les 13h els grups de 1r i 2n baixen al menjador i entren directament a dinar, ja es troben 
la taula parada.  
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A les 13h els nens/es de 3r a 6è surten al pati fins que a les 13`20h entren a parar taula i 
a les 13’30h passen a dinar. 3r i 4t al menjador i 5è i 6è a les seves classes. 
 
3r i 4t es troben tot el material preparat en un carro i els nens/es amb una monitora de 
cada curs, per grupets,  entren a parar taula. Prèviament els monitors/es preparen el carro 
per agilitar el temps, així els nens/es només han d’entrar i directament col·locar els estris a 
la taula  ja que  ells/es passen a dinar a l’espai que deixin lliure parvulari.  
Igualment 5è i 6è, també es troben tot el  material preparat en un carro i amb la seva 
monitora van a les classes a parar taula. 
 
Tots els cursos quan acaben de dinar surten directament al pati. 
 

PISCINA  (P3-4art)  

 Els grups de parvulari anaven amb la mestra i una monitora en horari escolar. Els nens 
que no feien piscina es quedaven a l’escola amb una monitora o mestra. 
Els nens de primària van la piscina de 12’30 a 13’20 amb monitores de mitja pensió. Els 
nens i nenes que no realitzen aquesta activitat es queden a l’escola fent alguna activitat 
amb el mestre de gimnàstica. 
 
 
SERVEI DE GUARDERIA 
 
Aquest servei està adreçat a les famílies que tenen horaris laborals no coincidents amb 
els escolars. Funciona de 2/4 de 8 a 9 del matí i de 5 a 6 de la tarda. 
 
Responsables Guarderia matí: 

- Magda Segret 
- Lourdes Fernández 
- Conxi Rodrigo 
- Marta Ortega 

 
Responsables Guarderia tarda: 

- Magda Segret 
- Olga Gómez 

 
 
I per últim recordar-vos que si el vostre fill/a té alguna al·lèrgia o intolerància a algun tipus 
d’aliment, haurà de comunicar-ho al seu monitor/a o a la coordinadora amb un paper del 
metge. 
I per a qualsevol consulta o aclariment posar-vos en contacte amb l’equip o coordinadora 
de monitors.  
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COMISSIÓ WEB 
 
 
La comissió web té com a objectius principals: 
 

• Recerca de nous continguts interessants per publicar a la web 
• Donar publicitat/comunicació a informacions i temes d’interès general. 
• Manteniment de la informació publicada a la web de l’AMPA 
 

Aquest any ha estat el tercer curs que funciona la web de l’AMPA i la seva consulta s’ha 
anat incrementant. S’ha establert com un canal més d’informació de l’AMPA, però a la 
vegada també com un lloc de consulta, tant d’informacions, com de documentació. 
 
S’ha intentat que la web fos també un canal d’intercanvi d’informació entre pares/mares, 
però no han tingut “èxit” per la qual cosa ho deixarem per més endavant. 
 
Seguint en la línia de donar un servei més, aquest curs 2007-2008, és el segon curs que 
funcionen les llistes de distribució de comunicació mitjançant correu electrònic. Pel bon  
funcionament d’aquestes llistes s’ha optat per fer-ho mitjançant el servei de correu GMAIL, 
un servei que no té restriccions d’enviament de correus, etc... 
 
Per un bon funcionament hi ha diverses llistes o grups de adreces. La de Noticies, 
convocatòries, peticions d’ajuda, per cursos (P3, P4...) i finalment la de Mares i Pares 
enllaç. 
 
Hi ha un total de 180 adreces donades d’alta al servei i esperem que aquest número sigui 
creixent. Durant l’any s’han enviat al voltant de 40 missatges. 
 
Aquesta comissió, també edita el  tríptic informatiu de les activitats/funcions/etc.. de 
l’AMPA  que dona una informació molt general i que està dirigit a les famílies interessades 
en escolaritzar els seus fills/es a la nostra escola. Aquest tríptic es va renovant cada curs. 
 
Aquest tríptic es lliure els dies de portes obertes i després en les reunions de benvinguda 
a l’escola. 
 
En la mateixa línia d’informar a les famílies que busquen escoles per escolaritza, a la web 
de l’AMPA s’ha fet una visita virtual de l’escola, on mitjançant plànols de situació, es 
poden anar veient els diferents espais o classes de l’escola en fotos. Esperem que hagi 
estat d’utilitat. 
 
Aquest any també s’ha fet un altre tríptic per donar la informació i la pre-inscripció de les 
activitats extraescolars. 
 
Membres de la comissió: Carles De la Prida i Joan Vilademunt. Col·laborador (fotos de la 
visita virtual de l’escola): Josep Aguiló. 
 
 



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST AMPA CURS 06/07
 

TOTAL PPT. PRESSUPOST REALITZAT
DESPESES ANUAL € ANUAL € 

DIFUSIÓ 1.800,00          
Revista 1.500,00 1.363,73
Circulars 300,00 300,00

FAPAC 325,00             
Quota i Assegurança FAPAC 325,00 312,25

MATERIAL I MITJANS 750,00             
Provisió material Ampa 400,00 336,01
Material fungible i arxiu 300,00 129,95
Correspondència 50,00 2,90

SECRETARIA 3.030,77          
Sou secretaria 1.970,29 1.968,86
S. Social secretaria 650,20 649,72
Desplaçaments secretaria 18,00 2,50
Comptabilitat i Gestoria 392,28 388,18

SUPLÈNCIES CURTES 26,20               
Suplències secretaria 26,20 0,00

CONTI NGÈNCIES 600,00             
Fons contingències 600,00 600,00

IMPREVISTOS 530,65             
Despeses no pressupostades 530,65              287,19
Impagats 0,00 214,88

TOTAL DESPESES 7.062,63          6.556,17

INGRESSOS

RESUL. ANTERIORS i ALTRES (263,37)            
Resultat curs 05/06 (Ampa) 1.640,46 1.640,46
Resultat curs 05/06 (contingències) -1.903,83 -1.903,83

QUOTES 7.326,00          
333 famílies x 22 € anuals 7.326,00 7.360,02

TOTAL INGRESSOS 7.062,63          7.096,65

DIF. INGRESSOS i DESPESES 540,48



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST MATERIAL I FUNCIONAMENT D'ESCOLA CURS 06/07
 

TOTAL PPT. PRESSUPOST REALITZAT
DESPESES ANUAL € ANUAL €

MATERIAL I MITJANS ESCOLA 31.322,26          
Fungible General 14.942,26          
Multicopista 2.500,00 2.503,16
Fulls A4 + fungible general 4.000,00 5.407,39
Fotocopiadores 1.300,00 929,87
Manteniment programes 340,00 342,20
Fungible ordinadors 1.000,00 1.361,32
Material escola 1.500,00 1.428,28
Amortització aparells 152,26 152,26
Amortització aparells nous 4.000,00 4.000,00
Suport 12h. P3 150,00 0,00
Fungible Cicles 11.700,00          
x euros per cicle 11.700,00 10.135,23
Fungible classes 4.680,00            
210 x euros per  classe 4.680,00 4.719,77

ASSEGURANÇA 1.400,00            
Assegurança accidents alumnes 1.400,00 1.491,84

BIBLIOTECA 2.650,00            
Inventariable (llibres) 1.900,00 1.331,10
Fungible biblioteca 500,00 500,00
Llibres consulta mestres 250,00 255,83

NETEJA 250,00               
Neteja material 250,00 675,12

REPARACIONS I MANTENIMENT 500,00               
Petites reparacions 500,00 850,89

FESTES POPULARS 2.500,00            
   Rebuda pares nous, castanyada, Nadal,
Carnestoltes, Pasqua, Comiat 6è, Setmana
cultural, etc. 2.500,00 1.474,30

SECRETARIA 16.663,85          
Sou secretaria 9.851,45 9.844,28
S. Social secretaria 3.250,98 3.248,61
Despeses cobrament rebuts 1.500,00 867,74
Desplaçaments ambulatori 100,00 18,00
Comptabilitat i Gestoria 1.961,42 1.940,91

SUPLÈNCIES CURTES 131,02               
Suplències secretaria 131,02 0,00

IMPREVISTOS 834,73               
Despeses no pressupostades # 834,73 629,44
Impagats 0,00 1.779,63

TOTAL DESPESES 56.251,87          55.887,17

INGRESSOS

RESUL. ANTERIORS i ALTRES 9.736,87            
Resultat curs 05/06 586,87 586,87
Int. Bancaris 150,00 129,60
Aportació Generalitat 9.000,00 11.517,15

QUOTES 46.515,00          
443 nens x 10,5 € x 10 mesos 46.515,00 46.540,50

TOTAL INGRESSOS 56.251,87          58.774,12

DIF. INGRESSOS i DESPESES 2.886,95



A.M.P.A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST ESPAI MIGDIA CURS 06/07

TOTAL PPT. PRESSUPOST REALITZAT
DESPESES ANUAL €       ANUAL €

MENJADOR + TALLERS 152.262,18
Sou coordinadora 10.248,81 10.291,09
Sous monitors 101.552,72 101.215,56
S.Social coordinadora 3.382,11 3.396,06
S. Social monitors 33.512,40 30.648,33
sou neteja menjador (1 1/2 h. Diària) 2.681,31 2.681,31
S.social neteja menjador 884,83 884,83

AMORTITZACIONS 294,48
Maquinaria 294,48 294,48

MATERIAL I MITJANS TALLERS  MIGDIA 1.000,00           
Material fungible 1.000,00 976,43

QUEVIURES, MATERIAL I MITJANS MENJADOR 2.000,00
Material 1.000,00 228,82
Reparacions i manteniment 100,00 200,00
Neteja 900,00 654,57

SERVEI DE CUINA 176.534,00
61.000 serveis x 2,81 € 171.410,00 167.828,34
3.660 serveis monitors x 1,40 euros 5.124,00 4.712,71

SOU SECRETARIA 6.025,54
Sou Secretaria 3.940,58 3.937,71
S. Social secretaria 1.300,39 1.299,44
Comptabilitat i Gestoria 784,57 776,36

SUPLÈNCIES 4.725,09
Suplències personal 4.725,09 2.814,00

IMPREVISTOS -10.780,91
Despeses no pressupostades # 626,71 0,00
Amortització dèficit -11.407,62 0,00
Impagats 0,00 10.370,61

TOTAL DESPESES 332.060,38 343.210,65

INGRESSOS

RESUL. ANTERIORS i ALTRES -11.407,62
Resultat curs 05/06 -16.907,62 -16.907,62
Aportació Ampa 4.000,00 4.000,00
Aportació Guardería 1.500,00 1.500,00

QUOTES 343.468,00
Quotes parvulari i primària 337.230,00 346.787,28
Dinars esporàdics  500 tiq x 8 € 4.000,00 5.067,50
Dinars forçats (13h30 -15h) 30 tiq x 5  € 150,00 60,00
Discontinus fixos 2.088,00 1.994,00

TOTAL INGRESSOS 332.060,38 342.501,16

DIF. INGRESSOS i DESPESES -709,49



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA
  
PRESSUPOST GUARDERIA CURS 06/07

TOTAL PPT. PRESSUPOST REALITZAT
DESPESES ANUAL € ANUAL €

PERSONAL GUARDERIA 28.341,15
Sou especialista 10.116,33 10.100,35
Sous monitors 9.739,07 9.051,80
S. Social especialista 3.338,39 3.030,10
S. Social monitors 3.213,89 2.987,09
Sou coordinadora 1.453,73 1.459,73
S. Social coordinadora 479,73 481,71

MATERIAL I MITJANS 100,00
Material 100,00 0,00

SECRETARIA 3.012,77
Sous Secretaria 1.970,29 1.968,86
S. Social Secretaria 650,20 649,72
Comptabilitat i Gestoria 392,28 388,18

SUPLÈNCIES 464,42
Suplències personal guarderia 464,42 1.295,90

IMPREVISTOS 140,12
Despeses no pressupostades # 140,12 1.603,82
Impagats 0,00 1.163,34

TOTAL DESPESES 32.058,46 34.180,60

INGRESSOS

RESUL. ANTERIORS i ALTRES 5.558,46
Resultat curs 05/06 3.310,46 3.310,46
Subvenció Generalitat 2.248,00 2.248,00

QUOTES 26.500,00
70 nens mati (9*30) 18.900,00 19.598,00
5 nens tarda (20*8,5) 850,00 1.350,00
500 Esporàdics mati tiq x 3 € 1.950,00 2.302,00
750 Esporàdics tarda tiq x 2 € 900,00 1.192,50
Discontinus fixos mati (1/2+ 8+ 1/2) 1.400,00 2.012,00
Discontinus fixos tarda (1/2+8+1/2) 2.500,00 2.483,00

guard. Tarda Juny (horari intensiu) 0,00 3.748,00
esporàdics guard. Tarda juny 0,00 176,55

TOTAL INGRESSOS 32.058,46 38.420,51

DIF. INGRESSOS i DESPESES 4.239,91



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST NATACIÓ CURS 06/07

TOTAL PPT. PRESSUPOST REALITZAT
DESPESES ANUAL € ANUAL €

ACOMPANYANTS 13.515,22
Sou coordinadora 508,81 510,91
Sous monitors 9.581,70 8.123,33
S.Social coordinadora 167,91 168,60
S. Social monitors 3.161,96 2.680,70
Suport  P-3 octubre 94,85 161,51

17.671,68
Parvulari 17.671,68 16.912,65

13.824,00
 Primaria 13.824,00 13.200,01

SECRETARIA 602,55
Sou secretaria 394,06 393,77
S. Social secretaria 130,04 129,94
Comptabilitat i Gestoria 78,46 77,64

SUPLÈNCIES 209,17
Suplències personal acompanyant 209,17 322,26

IMPREVISTOS 219,35
Despeses no pressupostades # 219,35 0,00
Impagats 0,00 1.333,10

TOTAL DESPESES 46.041,97 44.014,42

INGRESSOS

RESUL. ANTERIORS i ALTRES -268,43
Resultat curs 04/05 -690,90 -690,00
Saldo inicial monitor pati 05/06 422,47 442,47

QUOTES 46.310,40
256 nens x 20,1 euros x 9 mesos 46.310,40 44.274,60

TOTAL INGRESSOS 46.041,97 44.027,07

DIF. INGRESSOS i DESPESES 12,65



A.M.P.A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST RENOVACIÓ LLIBRES CURS 06/07

TOTAL PPT. PRESSUPOST REALITZAT
ANUAL € ANUAL €

DESPESES 23.662,90
Renovació llibres llarga durada (4 anys) 833,45 833,45
Renovació llibres fungibles (1 any) 17.615,80 17.253,08
Amortització llibres curs 03/04 (4 any) 2.165,00 2.165,00
Amortització llibres curs 04/05 (3 any) 2.863,95 2.863,95
Amortització llibres curs 05/06 (2 any) 184,70 184,70

IMPREVISTOS 123,73
Despeses no pressupostades 123,73 -26,15
Impagats 0,00 730,27

TOTAL DESPESES 23.786,63 24.004,30

INGRESSOS

RESULT. ANT. I ALTRES 529,13
Resultat curs 05/06 -304,32 -304,32
Ajut llibres socialitzats 833,45 833,45

QUOTES 23.257,50
443 nens x 52,50 €/anuals 23.257,50 23.588,84

TOTAL INGRESSOS 23.786,63 24.117,97

DIF. INGRESSOS / DESPESES 113,67



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST EXTRAESCOLARS CURS 06/07

TOTAL PPT. PRESSUPOST REALITZAT
DESPESES ANUAL € ANUAL €

MONITORS 3.773,63
Sou monitora 511,32 647,02
S.Soc. monitora 168,77 213,51
Sou coordinadora 2.325,97 2.335,57
S.Social coordinadora 767,57 770,74

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 26.208,00
PRE-ESPORT 3.000,00
U.E. Horta   (3.000 € curs) 3.000,00 3.000,00
FUTBOL 3.000,00
U.E. Horta (3000 € curs) 3.000,00 3.000,00
PSICOMOTRICITAT 1.500,00
U.E. Horta  (1500 € curs) 1.500,00 1.495,00
CINEMA D'ANIMACIÓ 1.600,00
A. Blanqué (25 € x 8 nens x 8 mesos) 1.600,00 1.600,00
TEATRE 4.650,00
C. Puerto (18€ x 31 nens x 8 mesos) 4.464,00 4.518,00
Material Teatre (6 € x 31 nens) 186,00 180,00
ESCACS 2.448,00
P. Melendres (18 € x 17 nens x 8 mesos) 2.448,00 2.434,00
ANGLÊS 3.312,00
Docklands (18 € x 23 nens x 8 mesos) 3.312,00 5.130,00
PLÀSTICA 2.882,00
E. Ropero (29 € x 11 nens x 8 mesos) 2.552,00 2.639,00
Material Plàstica (30 € x 11 nens) 330,00 360,00
PATINATGE 1.800,00
U.E. Horta (1800 € curs) 1.800,00 1.500,00
HIP-HOP 2.016,00
S. Marín (14 nens 18€ * 8 mesos) 2.016,00 1.746,00

SECRETARIA 2.440,22
Sou secretaria 1.576,23 1.575,08
S. Social secretaria 520,16 519,78
Comptabilitat i Gestoria 313,83 310,54
Assegurança nens fora escola 30,00 0,00

SUPLÈNCIES 88,05
Suplències personal 88,05 499,19

 
IMPREVISTOS 840,10
Despeses no pressupostades # 840,10 56,00
Impagats 0,00 0,00

TOTAL DESPESES 33.350,00 34.529,43

INGRESSOS

RESULT. ANTERIOR I ALTRES 19,40
Resultat curs 04/05 19,40 19,40
Subvenció ajuntament 0,00 525,00

QUOTES 33.350,00
19 nens PRE-ESPORT x 25 euros x 8 mesos 3.800,00 3.875,00
20 nens FUTBOL x 25 euros x 8 mesos 4.000,00 3.975,00
14 nens PSICOMOTRICITAT x 20 euros x 8 mesos 2.240,00 1.920,00
8 nens CINEMA D'ANIMACIÓ x 29 euros x 8 mesos 1.856,00 1.856,00
31 nens TEATRE x 22 euros x 8 mesos 5.456,00 5.746,00
17 nens ESCACS x 22 euros x 8 mesos 2.992,00 3.058,00
23 nens ANGLÈS x 22 euros x 8 mesos 4.048,00 6.162,00
11 nens PLÀSTICA x 33 euros x 8 mesos 2.904,00 3.003,00
20 nens PATINATGE x 20 euros x 8 mesos 3.200,00 3.200,00
12 nens PLÀSTICA material 360,00 360,00
14 nens HIP-HOP x 22 euros x 8 mesos 2.464,00 2.156,00
Assegurança nens fora escola 30,00 0,00

TOTAL INGRESSOS 33.350,00 35.855,40

DIF. INGRESSOS i DESPESES 1.325,97



AMPA TORRENT DE CAN CARABASSA

PRESSUPOST ESCOLA D'ESTIU 2007

DESPESES TOTAL PPT. PRESSUPOST REALITZAT
ANUAL ANUAL 

SOUS  I SEG. SOCIAL 26.735,11
Sou coordinadora 2.179,30 2.031,81
Sou secretaria 2.423,02 2.413,32

Sous monitors : 22.132,79 26.199,30
Activitat matins i tardes, supor
mitja jornada, menjador,
guard. Matins i guard. Tardes,
neteja menjador

PISCINA 1.100,00
Productes piscina 100,00 179,32
compra piscina 1/3 1.000,00 1.000,00

ADMINISTRACIÓ 407,16
Despeses gestió cobrament 50,00 41,29
Gestoria 357,16 357,16

MATERIAL I MITJANS 1.886,88
Material fungible 900,00 593,50
8 h. preparació Casal monitors 986,88 986,88

SUPLÈNCIES 534,70
Monitors 486,24 355,58
Secretaria 48,46 0,00

DINARS 7.871,31
2.520 menus x 2,93 € 7.383,60 8.618,32
Menús monitors 487,71 507,86

EXCURSIONS 3.519,86
Autocars (2 sortides) 1.923,86 2.103,62
targes bus (90 T 10) 621,00 334,20
Piscina Horta (grans) 300,00 219,12
Entrades Creueta del Col 675,00 460,50

NETEJA ESCOLA 1.706,01
5 h. diàries 1.706,01 1.706,01

IMPREVISTOS 117,38
Despeses no pressupostades 117,38 134,10
Impagats 0,00 0,00

TOTAL DESPESES 43.878,41 48.241,89

INGRESSOS

RESULT. ANTERIORS I ALTRES 2.370,41
Superàvit Esc. Estiu  2006 1.170,41 1.170,41
Venda Piscina SAFA 1.200,00 0,00
subvenció Generalitat 0,00 1.995,00

QUOTES 41.508,00
Quotes setmanals 41.508,00 48.122,51
tiquets menjador 0,00 24,00
tiquets guarderia mat 0,00 150,00
tiquets guarderia tarda 0,00 104,00

TOTAL INGRESSOS 43.878,41 51.565,92

DIFERÈNCIA INGRESSOS - DESPESES 3.324,03

 



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST AMPA CURS 07/08
 

TOTAL PPT. PRESSUPOST
DESPESES ANUAL € ANUAL € 

DIFUSIÓ 1.800,00          
Revista 1.500,00
Circulars 300,00

FAPAC 330,00             
Quota i Assegurança FAPAC 330,00

MATERIAL I MITJANS 1.050,00          
Provisió material Ampa 700,00
Material fungible i arxiu 300,00
Correspondència 50,00

SECRETARIA 3.448,98          
Sou secretaria 2.245,83
S. Social secretaria 751,13
Desplaçaments secretaria 20,00
Comptabilitat i Gestoria 432,02

SUPLÈNCIES CURTES 29,97               
Suplències secretaria 29,97

CONTI NGÈNCIES 600,00             
Fons contingències 600,00

IMPREVISTOS 1.157,01          
Impagats curs actual 0,00
Despeses no pressupostades 1.157,01          

TOTAL DESPESES 8.415,96          
INGRESSOS

RESUL. ANTERIORS i ALTRES 847,96             
Resultat curs 06/07 755,36
Impagats 06/07 -214,88
Cobrament impagats 307,48

QUOTES 7.568,00          
344 famílies x 22 € anuals 7.568,00

TOTAL INGRESSOS 8.415,96          

DIF. INGRESSOS i DESPESES 0



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST MATERIAL I FUNCIONAMENT D'ESCOLA CURS 07/08
 

TOTAL PPT. PRESSUPOST
DESPESES ANUAL € ANUAL €

MATERIAL I MITJANS ESCOLA 31.792,26        
Fungible General 15.412,26        
Multicopista 2.600,00
Fulls A4 + fungible general 4.000,00
Fotocopiadores 1.300,00
Manteniment programes 360,00
Fungible ordinadors 1.500,00
Material escola 1.500,00
Amortització aparells 152,26
Amortització aparells nous 4.000,00

Fungible Cicles 11.700,00        
x euros per cicle 11.700,00
Fungible classes 4.680,00          
210 x euros per  classe 4.680,00

ASSEGURANÇA 1.600,00          
Assegurança accidents alumnes 1.600,00

BIBLIOTECA 2.650,00          
Inventariable (llibres) 1.900,00
Fungible biblioteca 500,00
Llibres consulta mestres 250,00

REPARACIONS I MANTENIMENT 700,00             
Petites reparacions 700,00

FESTES POPULARS 2.500,00          
Rebuda pares nous, Castanyada,   
Nadal, Carnestoltes, Pasqua, Comiat 6è
Setmana cultural, etc. 2.500,00

SECRETARIA 16.824,54        
Sou secretaria 10.004,14
S. Social secretaria 3.345,94
Despeses cobrament rebuts 1.500,00
Desplaçaments ambulatori 50,00
Comptabilitat i Gestoria 1.924,47

SUPLÈNCIES CURTES 133,50             
Suplències secretaria 133,50

IMPREVISTOS 4.905,63          
Impagats curs actual 0,00
Despeses no pressupostades # 4.905,63

TOTAL DESPESES 61.105,94        
INGRESSOS

RESUL. ANTERIORS i ALTRES 14.485,94        
Resultat curs 06/07 4.666,58
Impagats curs 06/07 -1.779,63
Cobrament impagats 2.448,98
Int. Bancaris 150,00
Aportació Generalitat 9.000,00

QUOTES 46.620,00        
444 nens x 10,5 € x 10 mesos 46.620,00

TOTAL INGRESSOS 61.105,94        

DIF. INGRESSOS i DESPESES 0



A.M.P.A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST ESPAI MIGDIA CURS 07/08
( No existeix menjador com activitat independent )

TOTAL PPT. PRESSUPOST
DESPESES ANUAL €       ANUAL €

MENJADOR + TALLERS 158.797,38
Sou coordinadora 10.620,06
Sous monitors 106007,67
S.Social coordinadora 3.504,62
S. Social monitors 34.982,53
sou neteja menjador (1 1/2 h. Diària) 2.768,80
S.social neteja menjador 913,70

AMORTITZACIONS 230,27
Maquinaria 230,27

MATERIAL I MITJANS TALLERS  MIGDIA 1.000,00         
Material fungible 1.000,00

QUEVIURES, MATERIAL I MITJANS MENJADOR 2.700,00
Material 1.000,00
Reparacions i manteniment 100,00
Neteja 1.600,00

SERVEI DE CUINA 183.463,60
61.000 serveis x 2,92 € 178.120,00
3.660 serveis monitors x 1,46 euros 5.343,60

SOU SECRETARIA 6.216,31
Sou Secretaria 4.083,32
S. Social secretaria 1.347,50
Comptabilitat i Gestoria 785,50

SUPLÈNCIES 4.926,85
Suplències personal 4.926,85

IMPREVISTOS 6.372,69
Impagats curs actual 0,00
Despeses no pressupostades # 6.372,69

TOTAL DESPESES 363.707,11
INGRESSOS

RESUL. ANTERIORS i ALTRES 13.747,11
Resultat curs 06/07 9.661,12
Impagats curs 06/07 -10.370,61
Cobrament impagats 14.456,60

QUOTES 349.960,00
130 nens parvulari  x 108 € 126.360,00
230 nens primària x 105 € 217.350,00
Dinars esporàdics  500 tiq x 8 € 4.000,00
Dinars forçats (13h30 -15h) 30 tiq x 5  € 150,00
Discontinus fixos 2.100,00

TOTAL INGRESSOS 363.707,11

DIF. INGRESSOS i DESPESES 0,00



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA
  
PRESSUPOST GUARDERIA CURS 07/08

TOTAL PPT. PRESSUPOST
DESPESES ANUAL € ANUAL €

PERSONAL GUARDERIA 28.072,21
Sou especialista 10.457,82
Sous monitors 9.142,71
S. Social especialista 3.451,08
S. Social monitors 3.017,09
Sou coordinadora 1.506,39
S. Social coordinadora 497,11

MATERIAL I MITJANS 100,00
Material 100,00

SECRETARIA 3.108,16
Sous Secretaria 2.041,66
S. Social Secretaria 673,75
Comptabilitat i Gestoria 392,75

SUPLÈNCIES 461,81
Suplències personal guarderia 461,81

IMPREVISTOS 3.519,44
Impagats curs vigent 0,00
Despeses no pressupostades # 3.519,44

TOTAL DESPESES 35.261,61
INGRESSOS

RESUL. ANTERIORS i ALTRES 8.761,61
Resultat curs 06/07 5.403,25
Impagats curs 06/07 -1.163,34
Cobrament impagats 1395,70
Subvenció Generalitat 3.126,00

QUOTES 26.500,00
70 nens mati (9*30) 18.900,00
5 nens tarda (20*8,5) 850,00
500 Esporàdics mati tiq x 3 € 1.950,00
750 Esporàdics tarda tiq x 2 € 900,00
Discontinus fixos mati (1/2+ 8+ 1/2) 1.400,00
Discontinus fixos tarda (1/2+8+1/2) 2.500,00

TOTAL INGRESSOS 35.261,61

DIF. INGRESSOS i DESPESES 0,00



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST NATACIÓ CURS 07/08

TOTAL PPT. PRESSUPOST
DESPESES ANUAL € ANUAL €

ACOMPANYANTS 11.614,97
Sou coordinadora 527,24
Sous monitors 8051,23
S.Social coordinadora 173,99
S. Social monitors 2.656,91
Suport 20 hores P-3 octubre 205,61

17.568,00
Parvulari 122 nens 17.568,00

15.495,84
 Primaria 15.495,84

SECRETARIA 621,63
Sou secretaria 408,33
S. Social secretaria 134,75
Comptabilitat i Gestoria 78,55

SUPLÈNCIES 179,29
Suplències personal acompanyant 179,29

IMPREVISTOS 5.616,92
Impagats curs actual 0,00
Despeses no pressupostades # 5.616,92

TOTAL DESPESES 51.096,65
INGRESSOS

RESUL. ANTERIORS i ALTRES 12,65
Resultat curs 06/07 1.345,75
Impagats 06/07 -1.333,10
Cobramet impagats 2.004,49
QUOTES 51.084,00
258 nens x 22 euros x 9 mesos 51.084,00

TOTAL INGRESSOS 51.096,65

DIF. INGRESSOS i DESPESES 0,00



A.M.P.A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST RENOVACIÓ LLIBRES CURS 07/08

TOTAL PPT. PRESSUPOST
ANUAL € ANUAL €

DESPESES 18.760,35
Renovació llibres llarga durada (4 anys) 1.119,73
Renovació llibres fungibles (1 any) 14.591,97
Amortització llibres curs 04/05 (4/4) 2.863,95
Amortització llibres curs 05/06 (3/4) 184,70
*Amortització llibres 06/07 0,00

IMPREVISTOS 3.488,63
Impagats curs vigent 0,00
Despeses no pressupostades 3.488,63

TOTAL DESPESES 22.248,98

INGRESSOS 22.248,98
Resultat curs 2006/2007 843,94
Impagats 06/07 -730,27
cobrament impagats 1.035,58
Ajut llibres socialitzats 1.119,73

QUOTES
444 nens x 45 €/anuals 19.980,00

TOTAL INGRESSOS 22.248,98

DIF. INGRESSOS i DESPESES 0,00

*no s'amortitzen perquè han estat financiats per l'ajut de llibres socialitzats.



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST EXTRAESCOLARS CURS 07/08

TOTAL PPT. PRESSUPOST
DESPESES ANUAL € ANUAL €

MONITORS 3.917,96
Sou monitora 563,85
S.Soc. monitora 148,51
Sou coordinadora 2.410,23
S.Social coordinadora 795,37

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 29.884,00
FUTBOL 9.000,00
U.E. Horta   (3.000 € grup/curs) 9.000,00
PSICOMOTRICITAT 1.500,00
U.E. Horta (1.500 € curs) 1.500,00
TEATRE 8.360,00
C. Puerto  (19€ x 55 nens x 8 mesos) 8.360,00
ESCACS 1.064,00
Pep Melendres (19 € x 7 nens x 8 mesos) 1.064,00
ANGLÊS 4.560,00
Docklands (19 € x 30 nens x 8 mesos) 4.560,00
PLÀSTICA 1.620,00
C. Sánchez (30€ x 6 nens x 8 mesos) 1.440,00
Material Plàstica (30 € x 6 nens) 180,00
PATINATGE 1.500,00
U.E.Horta  (1.500 € curs) 1.500,00
HIP-HOP 2.280,00
S. Marín (19€ x 15 nens x 8 mesos) 2.280,00

SECRETARIA 2.486,53
Sou secretaria 1.633,33
S. Social secretaria 539,00
Comptabilitat i Gestoria 314,20

SUPLÈNCIES 91,35
Suplències personal 91,35

 
IMPREVISTOS 232,16
Impagats curs actual 0,00
Despeses no pressupostades # 232,16

TOTAL DESPESES 36.612,00

INGRESSOS

RESULT. ANTERIOR I ALTRES 1.325,97
Resultat curs 06/07 1.325,97
Impagats curs 06/07 0,00
Cobrament impagats 0,00
Subvenció ajuntament 0,00

QUOTES 36.612,00
46 nens FUTBOL x 26 euros x 8 mesos 9.568,00
13 nens PSICOMOTRICITAT x 21 euros x 8 mesos 2.184,00
55 nens TEATRE x 23 euros x 8 mesos 10.120,00
7 nens ESCACS x 23 euros x 8 mesos 1.288,00
30 nens ANGLÈS x 23 euros x 8 mesos 5.520,00
6 nens PLÀSTICA x 34 euros x 8 mesos 1.632,00
20 nens PATINATGE x 21 euros x 8 mesos 3.360,00
15 nens HIP-HOP x 23 euros x 8 mesos 2.760,00
Material plàstica (30,- € / nen) 180,00

TOTAL INGRESSOS 36.612,00

DIF. INGRESSOS i DESPESES 0,00
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