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MEMORIA DE LA COMISSIÓ ECONÓMICA 
 
 
Els criteris pels quals es guia aquesta comissió quant a la política econòmica de l’A.M.P.A 
son els següents :. 
 
Pel que fa als temes de personal, a l’A.M.P.A. 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’A.M.P.A. assumeix, econòmicament la nostra 
política és: 
 

- Mantenir i millorar la qualitat de l’ensenyament 
- Augmentar els salaris en funció de l’I.P.C 
- 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’A.M.P.A. 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 2007/2008 ha estat de 
684.933,14 euros  (113.963.285,43 pessetes) amb més de 25 persones contractades al 
nostre càrrec. 
 
El resultat global de les activitats corrents ha tingut un superàvit de 49.452,28 €, cap 
pressupost ha tancat amb una desviació negativa. Aquest superàvit serà el saldo inicial 
del curs 2009/2010, cada partida el seu. 
 
El problema dels rebuts impagats s’ha estabilitzat. Aquest curs l’import d’impagats ha estat 
de 6.024,59 €, per altre banda hem recuperat 4.588,38 € d’impagats de cursos anteriors, 
per el que l’increment d’impagats ha estat de 1.436,21 €.  
  
Veureu al realitzat que han estat reflectits els impagats, tant a despeses, els impagats 
d’aquest curs, com a ingressos, els cobraments de cursos anteriors. 



Finalment esperem els vostres suggeriments per tal d’aconseguir millorar els resultats de 
la gestió. 
 
Membres de la comissió curs 08/09 : Dolors Villanueva, Ester Valle, Laura Arranz, Xavier 
Umbert i Isabel Valle. 
 
 
ANÀLISI DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2008/2009 
 
 
1.- PRESSUPOST DE L’ASSOCIACIÓ DE PARES D’ALUMNES A.M.P.A. 
 
Es tracta del pressupost de funcionament intern de la pròpia A.M.P.A. 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. 
 
Aquest any hem incorporat un apartat nou, el d’Atípics.  
 
En aquest apartat s’especificaran els ingressos provinents d’activitats atípiques de l’Ampa 
com la loteria, samarretes, fires i qualsevol altre que pugui aparèixer d’aquest tipus. El 
guany serà, evidentment, la diferència entre les despeses (inversió) i els ingressos, i el 
d’aquest curs ha estat de 2.233,22 euros que es destinarà a jocs de pati a determinar. 
 
El pressupost s’ha saldat amb un superàvit de 3.623,40 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 dèficit de 2.006,15 € que s’eixuga amb el superàvit del 
curs anterior. Veureu un romanent encara de 4.794,15 €  
 
  
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  9.570,55 euros  (acumulat 19.460,79 
euros). 
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4.- PRESSUPOST DE NATACIÓ  
 
Cobreix el cost de monitors acompanyants, i  del SAFA. S’ha tancat amb un superàvit de 
4.864,41 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. Tanmateix valorem 
positivament el funcionament de l’activitat durant el mes de juny. 
 
L’import de les sancions a les famílies que recullen tard als nens de guarderia i 
extraescolars es destina a compensar al monitor, per l’estona que ha de treballar de més, i 
a l’adquisició de material. 
El pressupost s’ha tancat amb un dèficit de 4.242,52 euros que s’eixuga del superàvit de 
l’any anterior (7.522,40 euros). 
Saldo a 31/8/09 :  3.279,88 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’ A.M.P.A. el cost dels llibres de llarga 
durada, ja  que són utilitzats durant 4 anys. Es crea un fons o dipòsit. 
El pressupost acumula un superàvit  de 2.126,72 euros. 
  
Els 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 5.932,01  (acumulat 8.869,16 euros). Aquest curs ha 
gaudit d’una subvenció de l’Ajuntament de 2.000,- euros.   
 
 
 
 
 



8.- PRESSUPOST ESCOLA D’ESTIU 
 
L’escola d’estiu manté un superàvit de 2.433,77 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 1382.77,- euros. Aquesta activitat no ha tingut 
impagats. 
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MEMÒRIA 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. 
 
Per fer ús de cadascun dels serveis les famílies han de estar dins la normativa interna de 
l’AMPA. 
 

ESPAI MIGDIA 
 
OBJECTIUS 
 
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 proposats pel curs 2008-2009 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 d’alerta. 



ORGANITZACIÓ  
 
La gestió de la cuina està cedida a la fundació Futur. Els menús s’elaboren conjuntament 
amb la nutricionista de futur, la coordinadora i la comissió de menjador. El primer trimestre 
s’elabora un menú especial per P3 considerant que es troben en fase d’adaptació. Hi ha 
tres torns de menjador. 
 
PRIMER TORN 
 
En  aquest torn mengen els nens de parvulari, de 12h a 13h30. Els nens/es de P3 dinen a 
la classe i no fan tallers, llevat de festes puntuals (Nadal, Sant Jordi,..). Els monitors 
preparen taula i serveixen el menjar que tenen preparat amb carros. A mida que acaben 
surten a jugar a la terrassa fins les 13h30, hora que van a dormir. Els nens/es de P3 a 
partir del 2n trimestre es renten les dents. 
Els nenes de P4 i P5, a les 12h renten mans, agafen els tovallons i baixen al menjador a 
dinar on troben la taula parada. A mida que acaben surten al pati fins 13h30, hora que 
pugen a les classes a rentar-se les dents i comencen els tallers de 13h40’ fins 14h30’-
14h40’. La darrera estona juguen al pati. 
 
Els tallers d’aquest curs han estat: 
 
 

 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 

 
SEGON TORN 
 
En  aquest torn mengen els nens de 1r i 2n, de 13h a 14h30, que baixen al menjador i 
entren directament a dinar, ja es troben la taula parada. A mida que acaben surten al pati. 

 

TERCER TORN 
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En  aquest torn mengen els nens de segon i tercer cicle, 3r i 4t al menjador i 5é i 6é a les 
seves classes.. A les 13h surten al pati fins les 13h30. 
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 agilitzar 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.  
 
Un cop han acabat de dinar TOTS els cursos es renten les dents, això aquest any ha estat 
possible gràcies a la instal·lació dels lavabos i les piques del pati. 
 
Tots els cursos quan acaben de dinar surten directament al pati. 
 
 
RESUM CURS 2008/2009 
 
El promig de menús diaris servits durant el curs 2008/2009 és de: 
 
Setembre 373 
Octubre 395 
Novembre 395 
Desembre 394 
Gener 393 
Febrer 395 
Març 396 
Abril 394 
Maig 390 
Juny 392 
 
Això representa un increment global de menús diaris del 2,8% respecte a l’any anterior. 
 

PISCINA   
 
Aquest servei s’ofereix als alumnes de P3 a 4t, i es desenvolupa a la piscina del SAFA. 
Donada la seva proximitat el desplaçament es fa caminant . 
 
ORGANITZACIÓ 

Els grups de parvulari van amb la mestra i una monitora, de 10h a 10h50’. Els nens que 
no fan piscina es queden a l’escola amb una monitora. 
 



Els nens de primària van a la piscina de 12’30 a 13’20 amb dos  monitors de mitja pensió i 
dos monitors contractats només per fer aquests acompanyaments. Els nens i nenes que 
no realitzen picina es queden a l’escola fent alguna activitat amb el mestre de gimnàstica. 
 
 
RESUM CURS 2008/2009 
 
El promig de nens que han fet ús d’aquest servei durant el curs 2008/2009 és de: 
 
Octubre 267
Novembre 275
Desembre 275
Gener 274
Febrer 274
Març 264
Abril 261
Maig 265
Juny 262
 
Això representa un increment global del 4,3% respecte a l’any anterior. 
 
 
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. També es disposa 
del servei de guarderia (de 12h a 13h) pels nens de parvulari amb germans a primària, 
aquest curs han necessitat el servei 4 famílies. 
 
RESUM CURS 2008/2009 
 
El promig de nens que han fet ús d’aquest servei durant el curs 2008/2009 és de: 
 
Guarderia matí: 
 
Setembre 76
Octubre 80
Novembre 79
Desembre 79
Gener 75
Febrer 74
Març 75
Abril 72
Maig 71
Juny 69
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Guarderia de tarda: 
 
Setembre 20
Octubre 27
Novembre 31
Desembre 25
Gener 24
Febrer 28
Març 24
Abril 26
Maig 26
Juny 206
 
 
Dins aquest darrer servei de guarderia de tarda, seguint ho establert en la normativa 
interna de l’AMPA pels pares que incompleixen l’horari de recollida, s’han hagut d’efectuar 
sancions de 16 fraccions de quart d’hora a 9 famílies. 
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MEMÒRIA CURS 08-09 DE LA COMISSIÓ D’ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS 

Activitats adreçades als nens i nenes 

És un servei més que tenim per als nens i nenes de l’escola. 
Aquest és el sisè any d’organització de les activitats extraescolars i com sempre han 
tingut una gran acollida. 
 
Les activitats han estat escollides d’acord als criteris que vàrem acordar : que fossin 
lúdiques, esportives i de qualitat per a que no es converteixin solament en un lloc on 
els pares deixessin els nens i les nenes per poder complir amb la seva jornada 
laboral.  
 
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 hem fet un gran canvi de gestió: 
hem canviat l’empresa que ens gestionava les activitats esportives. També tenim 
uns petits canvis a nivell d’activitats noves i d’altres que han desaparegut. 
 
El canvi més important que hem tingut i que ens ha sortit força bé ha estat canviar el 
club que ens porta les activitats extraescolars esportives. Fins l’any passat nosaltres 
treballàvem amb l’Horta però, desprès de tenir el curs passat molts problemes amb 
els seus monitors , ara hem contractat una empresa especialitzada amb serveis per 
a les escoles que es diu DIVER’S i la veritat és que hem sortit guanyant amb el 
canvi. Tant els pares i mares com les nenes i nens estan encantats amb els 
monitors i amb l’activitat en si perquè es veu que és una cosa seria i que els nens/es 
treballen amb ganes i a part es diverteixen que de fet era el que nosaltres buscàvem 
quan vàrem començar a organitzar les extraescolars. 
 
 
• L’escola de futbol ha tingut molt d’èxit entre els més petits (1r-3r) però no tant 

entre els més grans (4t-6è) tot i que al final hem pogut fer l’activitat. L’últim 
trimestre del curs DIVER’S va organitzar un petit torneig entre quatre escoles, 
que són algunes amb les que ells treballen, i els nens i les nenes, i també els 
pares i les mares, ens ho vàrem passar molt bé ja que el torneig es fa per passar 
l’estona i sense fer-ho massa competitiu. Al final es va fer una gran festa amb 
repartiment de trofeus per a tothom. 

 
• El Patinatge dels grans (4ar-6è) no es va poder fer per falta de nens i nenes i ja 

portem així uns quants anys, tenim moltes nenes i algun nen apuntats a 
patinatge de petits però desprès l’activitat no té continuïtat. Estem pensant que, 
de cara a propers anys, ja no el ofertarem més perquè així podrem utilitzar la 
pista per  a una altra cosa.. 
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• El Patinatge per als petits (1r-3r) ha anat molt bé i estan tots encantats amb les 
noves monitores. 

 
• Aquest any hem pogut fer Iniciació esportiva (1r-3r) i ha tingut més èxit que 

l’any passat. El monitor que ha posat l’empresa és molt bo i tots els nens/es 
estan encantats amb ell. 

 
• L’activitat de Psicomotricitat (P4-P5) continua gaudint de bona acceptació. De 

fet l’empresa DIVER’S va contractar els serveis de la mateixa monitora que 
teníem amb l’Horta ja que nosaltres estàvem molt contents amb ella. I  a la noia 
també li ha anat molt bé. 

 
• El Hip-Hop no el vàrem poder fer perquè no es va apuntar cap nen.  
 
• El Teatre continua sent l’activitat estrella amb més nens i nenes apuntats i tant 

ells com nosaltres estem molt contents dels resultats. 
 
• Aquest any l’activitat de Plàstica ha anat molt bé i s’han apuntat força nenes i 

nens, a diferència de l’any passat que va ser una mica deficitària. 
 
• Els Escacs va tenir la mateixa bona acollida que tots els altres anys. Destacar el 

bon paper que han tingut els nens i nenes de l’activitat en les diferents 
competicions on han estat anant gràcies al responsable de l’activitat. 

 
• L’activitat d’Anglès no ha anat tant bé con nosaltres volien o desitjàvem i hem 

tingut una sèrie de problemes, per això de cara l’any vinent també canviarem 
d’empresa gestora de l’activitat i provarem amb la nova empresa DIVER’S.  

 
• Hem continuat amb el trenet de l’Horta i els dilluns i els dimecres ve un monitor 

per endur-se els nens i les nenes que fan bàsquet a l’Horta. 
  

Activitats adreçades als pares. 

Les activitats adreçades als pares tenen molta més variabilitat que les dels nens i les 
nenes perquè aquestes activitats estan molt subjectes a la disponibilitat dels pares. 
N’hi ha unes que sembla que estan més implantades i unes altres que van sortint i 
desapareixent. 
Aquest any hem tingut, Saló de lectura, Futbol, Taixí i Country.  
 
Membres de la comissió: Josep Maria Ferrer i Teresa Monfort 
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CASAL D’ESTIU '09 
 
El centre d’interès d’aquest any han estat els superherois. Cada setmana de juny i juliol 
ens ha visitat un. El Capità Carronya  era l’antiheroi que cada setmana sortia fer a fer la 
guitza a l’heroi de la setmana, fins que al final de casal decideix fer-se amic dels herois. 
 
La primera setmana ens va visitar el Super Gota, heroi encarregat de vetllar per què el 
Capità Carronya no se l’emporti tota l’aigua. 
Aquesta setmana es va anar d’excursió amb autocar al parc de Can Mercader (Cornellà) 
 
La segona setmana el centre d'interès es va centrar amb el Super Flama. L’excursió es va 
fer amb autocar al parc de Torreblanca. 
 
La tercera setmana ens vam centrar amb la terra i la nostra heroïna, la Super Gaya.  
Aquesta setmana l’excursió va ser a les piscines de la Creueta del Coll. 
 
La quarta setmana vam tenir una gran ventada i amb l’ajuda del Super Tramuntana vam 
poder tornar a la normalitat. Aquesta setmana l’excursió va ser a les piscines de la 
Creueta del Coll. 
 
La cinquena setmana va venir un heroi molt especial, el Super Batec, que amb la seva 
ajuda vam aconseguir que el Capità Carronya es fes amic nostre. L’excursió va ser a les 
piscines de la Creueta del Coll. 
 
Al setembre va ser una tanda de dues setmanes de quatre dies, al ser bastants dies es va 
fer un petit centre d’interès dels pirates. Es va ser una sortida que va ser amb autocar al 
parc de l'Oreneta. 
 
 
Participació per setmanes: 
 

 Opció A Opció B Opció C 
 

TOTALS 

Setmana 1 12 21 81 114 
Setmana 2 17 20 84 121 
Setmana 3 15 12 68 95 
Setmana 4 11 9 36 56 
Setmana 5 10 7 23 40 
Setmana 6 7 13 38 58 
Setmana 7 7 16 42 65 
    549 

 
 
 
 
 



Com cada any,hem muntat la piscina al pati de l’escola. Hem comptat,com sempre,amb la 
col·laboració d’algunes famílies de l’escola.,tant en el muntatge com el desmuntatge. 
 
Desgraciadament,l’ última setmana de juliol uns vàndals van entrat al pati de l’escola i van 
punxar la piscina,que es va haver de desmuntar abans del previst. Per substituir les 
remullades a la piscina,aquesta setmana es van fer dues sortides no previstes a la 
Creueta del Coll. 
 
La piscina no s’ha reparat, la comissió va decidit deixar-ho pendent per al muntatge de 
l’any vinent ja que cal enganxar uns pegats que requereixen aigua i hem  considerat que 
era millor posar-los quan tornem a omplir la piscina. 
 
Pel que fa a l’ombra del pati,aquest any  hem tingut ,a més d’un sistema creat per un grup 
de pares de l’escola,(consistent en uns punts de suport enganxats als bancs de ciment del 
pati on s’han lligat els tendals ) ,el Consorci d’Educació de Barcelona ens ha instal·lat 
unes carpes .Amb tot això , els nens han tingut  diferents espais d’ombra. 
 
Pel que fa a les col·laboracions  en material que es pugui per servir pels nens del 
Casal,que cada any demanem a diferents empreses i entitats,aquest any només hem 
rebut la col·laboració de Henkel . 
 
La Comissió vol agrair les col·laboracions de molts pares de l’escola en diferents 
aspectes: des de l’elaboració  del pressupost,la creació del full d’excel que ens permet fer 
les inscripcions directament per ordinador, les persones que ens ajuden a fer les 
inscripcions al matí i la tarda,les famílies que venen a muntar i desmuntar piscina,les que 
han pensat i muntat els tendals,les que ens aconsegueixen material de les seves 
empreses.... i molt especialment a la coordinadora de monitors i a la nostra secretària de 
l’AMPA. A tots i totes,moltes gràcies,sense tots vosaltres no es podria organitzar aquesta 
activitat. 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ PARES/MARES D’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 d’enllaç. 
 
Es mantenen unes reunions periòdiques per coordinar els temes que cada curs es volen 
treballar. Aquestes seran de la periodicitat que calgui. 
 
La coordinació d’aquesta comissió ha estat enguany portada per a dues persones (no 
necessari que siguin enllaços de classe), amb la funció de convocar les reunions i recollir 
claus de l’escola per a els diferents actes. La resta ha estat entre tots i totes. 
 
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-ampa : 
- Mercats de 2a mà 
- Col·laboradors amb la comissió de Loteria 
 

 
ACTES ORGANITZATS DURANT EL CURS 2008-2009 : 
 
Aquest curs s’han organitzat 2 fires : 

 
_“III  Mercat de Joguina i Roba de 2a mà”, en la que es van recollir 
joguines, contes i llibres, DVD’s i Videos , i roba usada. Tot sol·licitant a les 
famílies articles fets servir i en bon ús. L’ empresa Futur va col·laborar a la 
fira aportant unes joguines de comerç just per a poder vendre ( un joc de 
cada es va cedir a l’espai de migdia). Es van vendre tots els articles a un 
preu simbòlic amb benefici de l’AMPA. 
 
Es va dur a terme el Diumenge 14 de Desembre al matí, fent un acte festiu. 
Va haver també un servei de Bar, en el que es va vendre aperitiu i beguda. 



Es van recollir 679 € de la venda de joguines, i 177.63 € del servei de Bar. 
Les joguines i la roba que van quedar es van donar a l’escola i les que no es 
van voler es van dur al Cotolengo. Els llibres es van donar a una ONG. 
 
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  
 
160.80 € euros que es van ingressar al compte de la Marató en nom de 
l’escola. 

   
_” Loteria del Torrent de Can Carabassa” 
La comissió de Loteria va demanar la participació dels pares/mares d’enllaç 
per a poder fer el repartiment de les participacions. Durant la reunió per a la 
organització de la fira de joguina i roba, es van repartir a cada enllaç, per així 
poder fer-ho arribar a totes les famílies de l’escola. Cada enllaç es va 
encarregar de fer-ho a la seva classe. 
 
_ “IIa Fira del Llibre “ : Diumenge 19 d’Abril al matí. 
Es va fer la recollida de libres, contes , CD’s, DVD’s i Jocs d’ordinador durant 
la setmana anterior a la fira. Es va sol·licitar la col·laboració a les famílies per 
aportar aquests articles usats. Es va vendre a un preu d’entre 1 a 3 €, 
depenent de l’article. Es va recaptar 558 €. Els llibres que van quedar es va 
repartir entre la nostra escola, i d’altres amb menys recursos. 
 
També va haver servei de Bar, amb aperitiu i beguda. La recaptació va estar 
de 325.37 €.  
 
Enguany la fira del llibre va convidar a dos autors prou estimats: 
En Màrius Serra, que va venir amb tota la família, per a signar el seu llibre 
“Quiet”. Va col·laborar la llibreria-papereria Torres portant exemplars. 
 
Des d’aquí el nostre més estimat record per en Llullu que va poder gaudir de 
la festa, i nosaltres de la seva companyia. 
 
La Roser Capdevila, que va fer una cua inacabable de nens, nenes, mares, 
pares, mestres... tothom portava el seu tresor de Les Tres Bessones per a 
poder ser, no només signat, també dibuixat, escoltat, atès, i fins i tot amb 
petó per a cada nen i nena!!... La Roser tenia un dinar familiar aquell dia... 
les nostre disculpes per fer que arribes tard. 
 
(Per a la propera fira no sabem pas que haurem de fer per a poder igualar 
l’èxit de convocatòria d’aquests dos personatges esplèndids...Moltes 
Gràcies!). 
 
 
 



C/ Llobregós, 17-23 
08032 Barcelona 
Tel.:93 407 40 15 
http://www.edu365.com/usuaris/ampa2120 
 

_ “Ia Quina Carabassera” : Diumenge 19 d’Abril (un cop acabada la fira del 
llibre) 
Aquest curs ha estat el primer en el que els pares/mares de 1er organitzen la 
festa de comiat de curs. Una de les coses que s’ha fet per a recollir diners és 
la “Quina Carabassera”. Va estar molt divertit!!  Amb això es van recollir 527 
€, destinats a la festa de comiat de curs. 

 
 
VALORACIÓ : 
 
Tot l’esforç i feina que tots i totes els pares i les mares d’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 d’ enllaç 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 d’enllaç és prou important 
com perquè cap classe quedi sense representació. 
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COMISSIÓ COMUNICACIÓ 
 
 
La comissió web s’ha passat ha anomenar comissió de comunicació, ja que les tasques 
que es realitzen no només tenen vinculació amb el web, però seguim tenint com a 
objectius principals: 
 

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

Aquest any ha estat el quart curs que funciona el web de l’AMPA i podem dir que ja em 
assolit la figura de ser un lloc vàlid i fiable de consulta, tant d’informacions, com de 
documentació. 
 
Aquest curs tampoc s’ha fet servir el web com a canal d’intercanvi d’informació entre 
pares/mares, deguts als poc èxits obtinguts anteriorment, poder cares a l’any vinent caldrà 
ficar-se amb la tecnologia web 2.0, és a dir: FACEBOOK, YOUTUBE, etc... és un projecte 
a estudiar. 
 
Aquest curs s’ha donat la possibilitat d’enviar les dues enquestes de la revista “La 
Torrentera” via correu electrònic, una va haver-hi unes 25 respostes per cada una.  
 
Com a tercer curs que funcionen les llistes de distribució de comunicació mitjançant 
correu electrònic.  A final de curs hi ha aproximadament unes 200 adreces donades d’alta 
al servei i cares a l’any vinent afegirem més adreces que ens ha lliurat l’escola, podem 
arribar cap a 250 adreces. Durant l’any s’han enviat al voltant de 20 missatges, la meitat 
de l’any passat, ja que s’ha enviat només quan hi havia noticies de rellevància i no s’han 
enviat tantes propostes d’activitats d’oci pels caps de setmanes, entenent que aquesta 
tasca hi ha altres webs que l’ofereixen. 
 
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. 
 
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.  
 



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST FUNCIONAMENT D'AMPA CURS 2008/09
 

TOTAL PPT. PRESSUPOST REALITZAT
DESPESES ANUAL € ANUAL € 

DIFUSIÓ 1.800,00 
Revista 1.500,00 1.218,22
Circulars 300,00 300,00

FAPAC 330,00 
Quota i Assegurança FAPAC 330,00 337,05

MATERIAL I MITJANS 1.150,00 
Provisió material Ampa 700,00 702,10
Material fungible i arxiu 400,00 257,73
Correspondència 50,00 50,00

SECRETARIA 3.619,95 
Sou secretaria 2.360,28 2.332,37
S. Social secretaria 778,89 769,68
Comptabilitat i Gestoria 460,78 409,76
Desplaçaments secretaria 20,00

SUPLÈNCIES CURTES 31,39 
Suplències secretaria 31,39 0,00

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

ATÌPICS 0,00
Lotería 0,00 9.977,48
Samarretes, mercats, etc. 0,00 1.281,41
lector CD equip música 0,00 144,37

IMPREVISTOS 1.897,65 
Impagats curs actual 0,00 231,60
Despeses no pressupostades 1.897,65 672,26 

TOTAL DESPESES 9.428,99 19.284,03

INGRESSOS RESUL. ANTERIORS i ALTRES 1.728,99 
Resultat curs 07/08 1.399,23 1.399,23
Cobrament impagats 329,76 105,72

ATÌPICS 0,00
Lotería 0,00 11.037,48
Samarretes, mercats. Etc. 0,00 2.599,00

QUOTES 7.700,00 
350 famílies x 22 € anuals 7.700,00 7.766,00

TOTAL INGRESSOS 9.428,99 22.907,43

DIF. INGRESSOS i DESPESES 3.623,40

10/12/2009   tancament pressupostos 08-09.xls



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST MATERIAL I FUNCIONAMENT D'ESCOLA CURS 08/09
 

TOTAL PPT. PRESSUPOST REALITZAT
DESPESES ANUAL € ANUAL €

MATERIAL I MITJANS ESCOLA 34.859,04 
Fungible General 18.179,04 
Multicopista 3.500,00 2.631,09 
Fulls A4 + fungible general 5.000,00 6.071,38 
Fotocopiadores 1.300,00 1.222,37 
Manteniment programes 370,00 371,20
Fungible ordinadors 1.900,00 1.514,44 
Material escola 1.500,00 1.565,33 
Amortització aparells antics 609,04 609,04 
Amortització aparells nous 4.000,00 4.000,00 

Fungibles 16.680,00 
Per cicles 10.700,00 9.848,90 
210 € x classe, 300 € x especialitat 4.980,00 4.128,36 
Plástica 1.000,00 1.139,34 

ASSEGURANÇA 1.600,00 
Assegurança accidents alumnes 1.600,00 1.568,00 

BIBLIOTECA 2.850,00 
Inventariable (llibres) 2.100,00 2.276,46 
Fungible biblioteca 500,00 518,31 
Llibres consulta mestres 250,00 93,63 

REPARACIONS I MANTENIMENT 700,00 
Petites reparacions 700,00 254,60 

FESTES POPULARS 2.500,00 
Rebuda pares nous, Castanyada,   
Nadal, Carnestoltes, Pasqua, Comiat 6è
Setmana cultural, etc. 2.500,00 2.040,41 

SECRETARIA 17.586,13 
Sou secretaria 10.513,96 10.389,63 
S. Social secretaria 3.469,61 3.428,58 
Comptabilitat i Gestoria 2.052,56 1.825,30 
Despesses cobrament rebuts 1.500,00 1.833,46 
Desplaçaments ambulatori 50,00 0,00

SUPLÈNCIES CURTES 139,84 
Suplències secretaria 139,84 0,00

ALTRES 400,00 
Agenda 21 400,00 387,10 

IMPREVISTOS 5.496,21 
Impagats curs actual 0,00 1.797,80
Despeses no pressupostades # 5.496,21 1.514,47 

TOTAL DESPESES 66.131,21 61.029,20 

INGRESSOS

RESUL. ANTERIORS i ALTRES 19.406,21 
Resultat curs 07/08 6.800,30 6.800,30 
Cobrament impagats 857,18 822,69
Int. Bancaris 150,00 192,78 
Aportació Generalitat 11.000,00 10.597,85 
Ajuts biblioteca 198,73 198,73 
Agenda 21 400,00 450,00

QUOTES 46.725,00 
445 nens x 10,5 € x 10 mesos 46.725,00 46.761,00 

TOTAL INGRESSOS 66.131,21 65.823,35 

DIF. INGRESSOS i DESPESES 4.794,15

10/12/2009   tancament pressupostos 08-09.xls



A.M.P.A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST ESPAI MIGDIA CURS 08/09

TOTAL PPT. PRESSUPOST REALITZAT
DESPESES ANUAL €       ANUAL €

MENJADOR + TALLERS 162.725,64
Sou coordinadora 11.292,36 10.920,70
Sous monitors 108.169,75 104.919,46
S.Social coordinadora 3.726,48 3.603,83
S. Social monitors 35.696,02 34.623,42
sou neteja menjador (1 1/2 h. Diària) 2.888,00 2.854,35
S.social neteja menjador 953,04 941,94

MATERIAL I MITJANS TALLERS  MIGDIA 1.500,00 
Material fungible 1.500,00 1.500,00 

QUEVIURES, MATERIAL I MITJANS MENJADO 3.400,00
Material 1.000,00 1.069,73
Reparacions i manteniment 100,00 87,00
Neteja menjador 1.600,00 1.253,93
Neteja alts cuina 700,00 0,00

SERVEI DE CUINA 185.985,63
59.408 serveis alumnes x 3,05 € 181.194,40 189.279,43
3.173 serveis monitors x 1,51 euros 4.791,23 4.924,37

SOU SECRETARIA 6.545,36
Sou Secretaria 4.291,41 4.240,66
S. Social secretaria 1.416,17 1.399,42
Comptabilitat i Gestoria 837,78 745,02

SUPLÈNCIES 5.053,00
Suplències personal 5.053,00 2.433,72

IMPREVISTOS 7.002,81
Impagats curs actual 0,00 2.970,42
Despeses no pressupostades # 7.002,81 1.446,05

TOTAL DESPESES 372.212,44 369.213,45
INGRESSOS

RESUL. ANTERIORS i ALTRES 15.172,44
Resultat curs 07/08 9.890,24 9.890,24
Cobrament impagats 5.282,20 2.389,43 

QUOTES 357.040,00
130 nens parvulari  x 110 € 128.700,00 366.667,40
230 nens primària x 107 € 221.490,00 0,00
Dinars esporàdics 400 tiq x 8 € 3.200,00 3.095,00
Dinars forçats (13h30 -15h) 30 tiq x 5  € 150,00 25,00
Discontinus fixos 3.500,00 6.607,17

TOTAL INGRESSOS 372.212,44 388.674,24

DIF. INGRESSOS i DESPESES 19.460,79
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A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA
  
PRESSUPOST GUARDERIA CURS 08/09

TOTAL PPT. PRESSUPOST REALITZAT
DESPESES ANUAL € ANUAL €

PERSONAL GUARDERIA 28.589,12
Sou especialista 10.844,24 10.768,19
Sous monitors 10.517,23 9.575,13
S. Social especialista  1.626,64 1.615,22
S. Social monitors 3.470,69 3.159,79
Sou coordinadora 1.601,75 1.549,04
S. Social coordinadora 528,58 511,18
Sous monitors guard. Tarda juny 0,00 1.764,72
S. Social guard. Tarda juny 0,00 582,36
Guarderia migdia (6a hora) 0,00 823,30

MATERIAL I MITJANS 300,00
Material 300,00 300,00

SECRETARIA 3.272,68
Sous Secretaria 2.145,71 2.120,33
S. Social Secretaria 708,08 699,71
Comptabilitat i Gestoria 418,89 372,51

SUPLÈNCIES 471,64
Suplències personal guarderia 471,64 364,00

IMPREVISTOS 1.318,98
Impagats curs vigent 0,00 92,11
Pag. Monitors (sancions retard tardes) 0,00 28,00
Despeses no pressupostades # 1.318,98 0,00

TOTAL DESPESES 33.952,43 34.325,59
INGRESSOS

RESUL. ANTERIORS i ALTRES 10.712,43
Resultat curs 07/08 7.522,40 7.522,40
Cobrament impagats 490,03 44,27
Ajut guarderia 6a. hora 2.700,00 2814,30
Cobrament sancions retards tarda 0,00 52,50

QUOTES 23.240,00
56 nens mati (9*30) 15.120,00 15.180,00
6 nens tarda (20*8,5) 1.020,00 1.166,00
500 Esporàdics mati tiq x 3 € 1.500,00 1.404,00
450 Esporàdics tarda tiq x 2 € 900,00 934,00
Discontinus fixos mati (1/2+ 8+ 1/2) 2.700,00 2.867,00
Discontinus fixos tarda (1/2+8+1/2) 2.000,00 1.409,00
Guard. Tarda juny 0,00 4.049,00
Tiquets guard. Tarda juny 0,00 163,00

TOTAL INGRESSOS 33.952,43 37.605,47

DIF. INGRESSOS i DESPESES 3.279,88
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A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST NATACIÓ CURS 08/09

TOTAL PPT. PRESSUPOST TOTAL PPT.
DESPESES ANUAL € ANUAL €

ACOMPANYANTS 13.056,91
Sou coordinadora 560,61 542,16
Sous monitors 9.111,89 9.002,87
S.Social coordinadora 185,00 178,91
S. Social monitors 3.006,92 2.970,95
Suport 20 hores P-3 octubre 192,48 192,47

Parvulari 19.125,00
125 nens x 17€ x 9 mesos 19.125,00 19.380,00

 Primaria 17.010,00
140 nens x 13,50 x 9 mesos 17.010,00 17.253,00

SECRETARIA 654,54
Sou secretaria 429,14 424,07
S. Social secretaria 141,62 139,94
Comptabilitat i Gestoria 83,78 74,50

SUPLÈNCIES 201,53
Suplències personal acompanyant 201,53 266,21

IMPREVISTOS 5.790,08
Impagats curs actual 0,00 579,00
Despeses no pressupostades # 5.790,08 0,00

TOTAL DESPESES 55.838,05 51.004,08
INGRESSOS

RESUL. ANTERIORS i ALTRES 3.368,05
Resultat curs 07/08 2.675,62 2.675,62
Cobramet impagats 692,43 304,87

QUOTES 52.470,00
265 nens x 22 euros x 9 mesos 52.470,00 52.888,00

TOTAL INGRESSOS 55.838,05 55.868,49

DIF. INGRESSOS i DESPESES 4.864,41
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A.M.P.A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST RENOVACIÓ LLIBRES CURS 08/09

TOTAL PPT. PRESSUPOST REALITZAT
ANUAL € ANUAL €

DESPESES 23.329,79

*Renovació llibres text 0809 7.375,00 6.826,10
Amortització llibres curs 05/06 (4/4) 184,70 184,70
*Amortització llibres curs 06/07 (3/4) 0,00 0,00
Amortització llibres 07/08 (2/4) 141,10 141,10
*Amortització llibres 08/09 (1/4) 0,00 0,00
Renovació llibres fungibles (1 any) 15.628,99 15.683,38
Llibres lectura 3r i 4t 0,00 475,74

IMPREVISTOS 1.173,87
Impagats curs vigent 0,00 216,81
Despeses no pressupostades 1.173,87 0,00

TOTAL DESPESES 24.503,66 23.527,83

INGRESSOS 8.928,66
Resultat curs 07/08 1.253,44 1.253,44
cobrament impagats 300,22 144,61
Ajut llibres socialitzats 7.375,00 7.375,00

QUOTES 15.575,00
445 nens x 35 €/anuals 15.575,00 16.405,76
quota llibres lectura 3r i 4t 0,00 475,74

TOTAL INGRESSOS 24.503,66 25.654,55

DIF. INGRESSOS i DESPESES 2.126,72

*no s'amortitzen perquè han estat financiats per ajuts de llibres socialitzats.
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A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST EXTRAESCOLARS CURS 08/09

TOTAL PPT. PRESSUPOST REALITZAT
DESPESES ANUAL € ANUAL €

MONITORS 4.270,32
Sou monitora 647,96 640,60
S.Soc. monitora 213,83 211,40
Sou coordinadora 2.562,80 2.478,46
S.Social coordinadora 845,73 817,89

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 26.403,60
FUTBOL  2.746,40
Diver's     (1.373,20 € grup/curs  x  2  grups) 2.746,40 2.746,40
INICIACIÓ ALS ESPORTS   1.144,30
Diver's    (1.144,30 € grup/curs  x  1 grup) 1.144,30 1.144,28
PATINATGE 2.288,60
Diver's    (1.144,30 grup/curs  x  2 grups) 2.288,60 2.288,52
PSICOMOTRICITAT  1.144,30
Diver's    (1.144,30 € grup/curs  x  1 grup) 1.144,30 1.144,32
TEATRE 11.060,00
C. Puerto  (19€ x 70 nens x 8 mesos) 10.640,00 9.877,53
Material Teatre (6,- € x nen) 420,00 408,00
ESCACS 1.520,00
Pep Melendres (19 € x 10 nens x 8 mesos) 1.520,00 1.007,19
ANGLÊS 3.800,00
Docklands (19 € x 25 nens x 8 mesos) 3.800,00 3.724,00
PLÀSTICA 2.700,00
C. Sánchez (30€ x 10 nens x 8 mesos) 2.400,00 2.594,70
Material Plàstica (30 € x 10 nens) 300,00 390,00

SECRETARIA 2.618,14
Sou secretaria 1.716,57 1.696,27
S. Social secretaria 566,47 559,77
Comptabilitat i Gestoria 335,11 298,01

SUPLÈNCIES 98,30
Suplències personal 98,30 10,86

 
IMPREVISTOS 8.050,79
Impagats curs actual 0,00 136,85
Pag. Monitors (sancions retard tardes) 0,00 56,00
Despeses no pressupostades # 8.050,79 175,68

TOTAL DESPESES 41.441,15 32.406,73

INGRESSOS
RESULT. ANTERIOR I ALTRES 5.337,15
Resultat curs 07/08 2.937,15 2.967,15
Cobrament sancions retards tardes 0,00 105,00
Subvenció Ajuntament 2.400,00 2.000,00
Cobrament impagats 0,00 110,74

QUOTES 36.104,00
27 nens FUTBOL x 26 euros x 8 mesos 5.616,00 5.148,00
12 nens INIC. ESPORT. X 21 €  x 8 mesos 2.016,00 2.016,00
6 nens PSICOMOTRICITAT x 21 euros x 8 mesos 1.008,00 1.218,00
28 nens PATINATGE x 21 euros x 8 mesos 4.704,00 4.578,00
70 nens TEATRE x 23 euros x 8 mesos 12.880,00 12.926,00
Material Teatre (6,. € / nen) 420,00 408,00
10 nens ESCACS x 23 euros x 8 mesos 1.840,00 1.633,00
25 nens ANGLÈS x 23 euros x 8 mesos 4.600,00 4.506,00
10 nens PLÀSTICA x 34 euros x 8 mesos 2.720,00 3.252,00
Material plàstica (30,- € / nen) 300,00 390,00
Assegurança nens fora escola 0,00 18,00

TOTAL INGRESSOS 41.441,15 41.275,89

DIF. INGRESSOS i DESPESES 8.869,16
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Escola d'Estiu 2009

AMPA TORRENT DE CAN CARABASSA

PRESSUPOST ESCOLA D'ESTIU 2009

DESPESES

SOUS  I SEG. SOCIAL 28.947,04
Sou coordinadora 2.394,96 1.410,07
Sou secretaria 2.578,44 2.578,44
sous monitors  : 
activitats matins, tardes,
suport mitja jornada, menjador
Guarderia mati i guarderia
tarda, reforç sortides. 23.973,64 23.554,55

PISCINA 1.502,13
Productes piscina 150,00 206,15
Compra piscina 3/3 1.000,00 1.000,00
Tapa piscina 352,13 352,13

ADMINISTRACIÓ 422,51
Despeses gestió cobrament 50,00 33,42
Gestoria 372,51 372,51

MATERIAL I MITJANS 2.646,87
Material fungible 1.000,00 640,64
8 h. preparació Casal monitors 1.046,87 1.046,87
Tendals provisionals 600,00 377,57

SUPLÈNCIES 578,94
Monitors 527,37 1.282,18
Secretaria 51,57 0,00

DINARS 8.354,50
2.520 menus x 3.10 € 7.812,00 6.787,76
350 Menús monitors 542,50 454,59

EXCURSIONS 4.948,32
Autocars (3 sortides) 3.479,32 1.962,38
targes bus (90 T 10) 657,00 115,50
Piscina Horta (grans) 312,00 143,00
Piscines Eixample 500,00 195,20

NETEJA ESCOLA 2.374,91
5 h. diàries escola+menjador 2.374,91 2.034,38

IMPREVISTOS 2.775,44
Despeses no pressupostades 2.775,44 142,61

TOTAL DESPESES 52.550,66 44.689,95

INGRESSOS

RESULT. ANTERIORS I ALTRES 5.090,66
Superàvit Esc. Estiu  2008 3.690,66 3.690,66
Subvenció Generalitat 1.400,00 1.382,77
Superàv. Extraord. Neteja menjador 0,00 497,45

QUOTES 47.460,00
Quotes setmanals 47.460,00 41.347,84
tiquets menjador 0,00 96,00
tiquets guarderia mati 0,00 95,00
tiquets guarderia tarda 0,00 14,00

TOTAL INGRESSOS 52.550,66 47.123,72

DIFERÈNCIA INGRESSOS - DESPESES 0,00 2.433,77
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A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST FUNCIONAMENT D'AMPA CURS 2009/10
 

TOTAL PPT. PRESSUPOST
DESPESES ANUAL € ANUAL € 

DIFUSIÓ 1.600,00 
Revista 1.300,00
Circulars 300,00

FAPAC 340,00 
Quota i Assegurança FAPAC 340,00

MATERIAL I MITJANS 1.450,00 
Provisió material Ampa 1.000,00
Material fungible i arxiu 400,00
Correspondència 50,00

SECRETARIA 3.600,70 
Sou secretaria 2.345,80
S. Social secretaria 774,11
Comptabilitat i Gestoria 460,78
Desplaçaments secretaria 20,00

SUPLÈNCIES CURTES 31,20 
Suplències secretaria 31,20

CONTI NGÈNCIES 600,00 
Fons contingències 600,00

ATÌPICS 11.000,00
Lotería 10.000,00
Mercats 2a mà 1.000,00

IMPREVISTOS 6.479,11 
Impagats curs actual 0,00
Despeses no pressupostades 6.479,11 

TOTAL DESPESES 25.101,00

INGRESSOS RESUL. ANTERIORS i ALTRES 3.855,00 
Resultat curs 08/09 3.623,40
Cobrament impagats 231,60

ATÌPICS 13.700,00
Lotería 11.100,00
Mercats 2a mà 2.600,00

QUOTES 7546,00
343 famílies x 22 € anuals 7.546,00

TOTAL INGRESSOS 25.101,00 

DIF. INGRESSOS i DESPESES 0 
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A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST MATERIAL I FUNCIONAMENT D'ESCOLA CURS 2009/10
 

TOTAL PPT. PRESSUPOST
DESPESES ANUAL € ANUAL €

MATERIAL I MITJANS ESCOLA 32.332,56 
Fungible General 15.658,26 
Multicopista 3.500,00
Fulls A4 + fungible general 5.000,00
Fotocopiadores 1.300,00
Manteniment programes 380,00
Fungible ordinadors 1.900,00
Material escola 1.500,00
Amortització aparells antics 609,04
Amortització aparells nous 1.469,22

Fungibles 16.674,30 
Per cicles 10.700,00
210 € x classe, 300 € x especialitat 4.680,00
Plástica 1.000,00
Anglès 294,30

ASSEGURANÇA 1.600,00 
Assegurança accidents alumnes 1.600,00

BIBLIOTECA 2.650,00 
Inventariable (llibres) 1.900,00
Fungible biblioteca 600,00
Llibres consulta mestres 150,00

REPARACIONS I MANTENIMENT 400,00 
Petites reparacions 400,00

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

SECRETARIA 17.600,37 
Sou secretaria 10.449,49
S. Social secretaria 3.448,33
Comptabilitat i Gestoria 2.052,56
Despesses cobrament rebuts 1.600,00
Desplaçaments ambulatori 50,00

SUPLÈNCIES CURTES 138,98 
Suplències secretaria 138,98

ALTRES 450,00 
Agenda 21 450,00

IMPREVISTOS 7.039,34 
Impagats curs actual 0,00
Despeses no pressupostades # 7.039,34 

TOTAL DESPESES 64.711,25 

INGRESSOS

RESUL. ANTERIORS i ALTRES 18.511,25 
Resultat curs 08/09 4.794,15
Cobrament impagats 1.797,80
Int. Bancaris 175,00
Aportació Generalitat 11.000,00
Ajut projecte anglès 09/10 294,30
Agenda 21 450,00

QUOTES 46.200,00 
440 nens x 10,5 € x 10 mesos 46.200,00

TOTAL INGRESSOS 64.711,25 

DIF. INGRESSOS i DESPESES 0 
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A.M.P.A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST ESPAI MIGDIA CURS 2209/10

TOTAL PPT. PRESSUPOST
DESPESES ANUAL €       ANUAL €

MENJADOR + TALLERS 158.276,76
Sou coordinadora 11.105,08
Sous monitors 105.000,00
S.Social coordinadora 3.664,68
S. Social monitors 34.650,00
sou neteja menjador (1 1/2 h. Diària) 2.900,00
S.social neteja menjador 957,00

MATERIAL I MITJANS TALLERS  MIGDIA 1.500,00 
Material fungible 1.500,00

QUEVIURES, MATERIAL I MITJANS MENJADO 3.400,00
Material 1.000,00
Reparacions i manteniment 100,00
Neteja menjador 1.600,00
Neteja alts cuina 700,00

SERVEI DE CUINA 189.082,95
59.408 serveis alumnes x 3,10 € 184.164,80
3.173 serveis monitors x 1,55 euros 4.918,15

SOU SECRETARIA 6.510,36
Sou Secretaria 4.265,10
S. Social secretaria 1.407,48
Comptabilitat i Gestoria 837,78

SUPLÈNCIES 4.918,48
Suplències personal 4.918,48

IMPREVISTOS 16.752,66
Impagats curs actual 0,00
Despeses no pressupostades # 16.752,66

TOTAL DESPESES 380.441,21
INGRESSOS

RESUL. ANTERIORS i ALTRES 22.401,21
Resultat curs 08/09 19.460,79
Cobrament impagats 2.940,42

QUOTES 358.040,00
130 nens parvulari  x 110 € 128.700,00
230 nens primària x 107 € 221.490,00
Dinars esporàdics 400 tiq x 8 € 3.200,00
Dinars forçats (13h30 -15h) 30 tiq x 5  € 150,00
Discontinus fixos 4.500,00

TOTAL INGRESSOS 380.441,21

DIF. INGRESSOS i DESPESES 0,00
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A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA
  
PRESSUPOST GUARDERIA CURS 2009/10

TOTAL PPT. PRESSUPOST
DESPESES ANUAL € ANUAL €

PERSONAL GUARDERIA 28.576,51
Sou especialista 7.240,88
Sous monitors 11.000,00
S. Social especialista  1.086,13
S. Social monitors 3.630,00
Sou coordinadora 1.575,19
S. Social coordinadora 519,81
Sou guard. Migdia (6a hora) 850,00
S. Social g. migdia  (6a hora) 280,50
Sous monit. tardes juny (horari intensiu) 1.800,00
Seg. Social tardes juny (horari intensiu) 594,00

MATERIAL I MITJANS 300,00
Material 300,00

SECRETARIA 3.255,18
Sous Secretaria 2.132,55
S. Social Secretaria 703,74
Comptabilitat i Gestoria 418,89

SUPLÈNCIES 418,32
Suplències personal guarderia 418,32

IMPREVISTOS 3.705,86
Impagats curs vigent 0,00
Pag. Monitors (sancions retards tardes) 0,00
Despeses no pressupostades # 3.705,86

TOTAL DESPESES 36.255,88
INGRESSOS

RESUL. ANTERIORS i ALTRES 8.915,88
Resultat curs 08/09 3.279,88
Cobrament impagats 92,11
Ajut Guard. matins (Consorci Bcn) 2.743,89
Ajut guarderia 6a. hora 2.800,00
Cobrament sancions retards tardes 0,00

QUOTES 27.340,00
56 nens mati (9*30) 15.120,00
6 nens tarda (20*8,5) 1.020,00
500 Esporàdics mati tiq x 3 € 1.500,00
450 Esporàdics tarda tiq x 2 € 900,00
Discontinus fixos mati (1/2+ 8+ 1/2) 2.700,00
Discontinus fixos tarda (1/2+8+1/2) 2.000,00
Guard. Tarda juny (horari intensiu) 4.000,00
Tiquets guard. Tarda juny (horari intensiu) 100,00

TOTAL INGRESSOS 36.255,88

DIF. INGRESSOS i DESPESES 0,00
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A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST NATACIÓ CURS 2009/10

TOTAL PPT. PRESSUPOST
DESPESES ANUAL € ANUAL €

ACOMPANYANTS 12.962,23
Sou coordinadora 551,32
Sous monitors 9.050,00
S.Social coordinadora 181,93
S. Social monitors 2.986,50
Suport 20 hores P-3 octubre 192,48

Parvulari 19.687,50
125 nens x 17,50€ x 9 mesos 19.687,50

 Primaria 17.640,00
140 nens x 14 x 9 mesos 17.640,00

SECRETARIA 651,04
Sou secretaria 426,51
S. Social secretaria 140,75
Comptabilitat i Gestoria 83,78

SUPLÈNCIES 200,06
Suplències personal acompanyant 200,06

IMPREVISTOS 6.772,59
Impagats curs actual 0,00
Despeses no pressupostades # 6.772,59

TOTAL DESPESES 57.913,41
INGRESSOS

RESUL. ANTERIORS i ALTRES 5.443,41
Resultat curs 08/09 4.864,41
Cobramet impagats 579,00

QUOTES 52.470,00
265 nens x 22 euros x 9 mesos 52.470,00

TOTAL INGRESSOS 57.913,41

DIF. INGRESSOS i DESPESES 0,00
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A.M.P.A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST RENOVACIÓ LLIBRES CURS 2009/10

TOTAL PPT. PRESSUPOST
ANUAL € ANUAL €

DESPESES 24.372,86

*Renovació llibres text 09/10 8.023,90
*Amortització llibres curs 06/07 (4/4) 0,00
Amortització llibres 07/08 (3/4) 141,10
*Amortització llibres 08/09 (2/4) 0,00
*Amortització llibres 09/10 (1/4) 0,00
Renovació llibres fungibles (1 any) 15.757,86
Llibres lectura 3r i 4t 450,00

IMPREVISTOS 1.295,67
Impagats curs vigent 0,00
Despeses no pressupostades 1.295,67

TOTAL DESPESES 25.668,53

INGRESSOS 9.818,53
Resultat curs 08/09 2.126,72
cobrament impagats 216,81
Ajut llibres socialitzats 7.475,00

QUOTES 15.850,00
440 nens x 35 € anuals 15.400,00
Llibres lectura 3r i 4t 450,00

TOTAL INGRESSOS 25.668,53

DIF. INGRESSOS i DESPESES 0,00

*no s'amortitzen perquè han estat financiats per ajuts de llibres socialitzats.
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A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST EXTRAESCOLARS CURS 2009/10

TOTAL PPT. PRESSUPOST
DESPESES ANUAL € ANUAL €

MONITORS 4.205,86
Sou monitora 642,00
S.Soc. monitora 211,86
Sou coordinadora 2.520,30
S.Social coordinadora 831,70

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 28.540,76

FUTBOL  4.366,62
Diver's     (1.455,54 € grup/curs  x  3  grups) 4.366,62

INICIACIÓ ALS ESPORTS   2.425,90
Diver's    (1.212,95 € grup/curs  x  2 grups) 2.425,90

PATINATGE 2.425,90
Diver's    (1.212,95 grup/curs  x  2 grups) 2.425,90

PSICOMOTRICITAT  1.212,95
Diver's    (1.212,95 € grup/curs  x  1 grup) 1.212,95

TEATRE 8.745,00
C. Puerto  (19€ x 55 nens x 8 mesos) 8.360,00
Material Teatre (7,- € x nen) 385,00

ESCACS 760,00
Pep Melendres (19 € x 5 nens x 8 mesos) 760,00

ANGLÊS 3.638,85
Diver's (1.212,95 € grup/curs x 3 grups) 3.638,85

PLÀSTICA 3.510,00
C. Sánchez (30€ x 13 nens x 8 mesos) 3.120,00
Material Plàstica (30 € x 13 nens) 390,00

CANT CORAL 1.455,54
Diver's     (1.455,54 € grup/curs x 1 grup) 1.455,54

SECRETARIA 2.604,14
Sou secretaria 1.706,04
S. Social secretaria 562,99
Comptabilitat i Gestoria 335,11

SUPLÈNCIES 97,12
Suplències personal 97,12

 
IMPREVISTOS 14.773,12
Impagats curs actual 0,00
Pag. Monitors (sancions retards tardes) 0,00
Despeses no pressupostades # 14.773,12

TOTAL DESPESES 50.221,01

INGRESSOS
RESULT. ANTERIOR I ALTRES 11.406,01
Resultat curs 08/09 8.869,16
Cobrament impagats 136,85
Cobrament sancions retards tardes 0,00
Subvenció Ajuntament 2.400,00

QUOTES 38.815,00
35 nens FUTBOL x 26 euros x 8 mesos 7.280,00
20 nens INIC. ESPORT. X 23 €  x 8 mesos 3.680,00
8 nens PSICOMOTRICITAT x 23 euros x 8 mesos 1.472,00
20 nens PATINATGE x 23 euros x 8 mesos 3.680,00
55 nens TEATRE x 23 euros x 8 mesos 10.120,00
Material Teatre (7,. € / nen) 385,00
5 nens ESCACS x 26 euros x 8 mesos 1.040,00
28 nens ANGLÈS x 23 euros x 8 mesos 5.152,00
13 nens PLÀSTICA x 34 euros x 8 mesos 3.536,00
Material plàstica (30,- € / nen) 390,00
10 nens CANT CORAL  x 26 euros x 8 mesos 2.080,00

TOTAL INGRESSOS 50.221,01
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