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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 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. En el cas de parvulari dues vegades al curs (pels vols de Nadal i en acabar el curs) i 
en la resta de primària tres cops (Nadal, Setmana Santa i final de curs). 
 
Els objectius proposats pel curs són els següents: 
 

• Àmbit de l’equip de monitors i monitores: 
o 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. 
o 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: 
o 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. 
o 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. Aquest curs, amb l’eliminació de la sisena hora, es va modificar l’horari 
escolar (9h a 12h30, i de 15h a 16h30), amb el que l’organització de l’espai del migdia es va adaptar al nou marc horari. 
Així P3-P4 i P5 dinen a les classes i de 1r a 6è al menjador. 
 
P3:   
El primer trimestre s’elabora un menú especial per ells considerant que es troben en fase d’adaptació. Els nens/es de 
P3 dinen a la classe a les 12h30. 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 13’30-13’45h, hora que van a dormir. A partir del 2n trimestre es 
renten les dents. 
 
 



P4: 
Els nens/es de P4 dinen a la classe a les 12h30. Els nens surten a la tereseta mentre un monitor prepara les taules. Un 
cop servit el 1r plat entren a dinar. A mida que acaben es renten les dents i surten a jugar a la terrassa i a les 14h 
baixen tots al pati gran. 
 
P5: 
Els nens/es de P5 quan acaben les classes baixen al pati gran. Cap a les 12’45h un monitor entra a parar taula i al 
voltant de les 13’15h entren els nens a dinar, a mida que acaben es renten les dents i surten a jugar a la terrassa. 
 
1r i 2n: 
Els nens de 1r i 2n baixen al menjador a les 12h30 i entren directament a dinar, ja es troben la taula parada. A mida 
que acaben surten al pati. Amb el seu monitor es renten les dents a les piques del pati. 
 
3r i 4t: 
Els nens de 3r i 4t baixen al pati, i el grup responsable, acompanyats del monitor, paren taula. Entren a menjar a les 
13h. A mida que acaben  es renten les dents i surten al pati.  
 
5è i 6è: 
Els nens de 5è i 6è baixen al pati, i el grup responsable, acompanyats del monitor, entren a parar taula a les 13h30. 
Entren a menjar a les 13h45. A mida que acaben es renten les dents i surten al pati. 
 
RESUM CURS 2011/2012 
 
El promig de menús diaris servits durant aquest curs és de: 
 
Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

383 392 386 392 391 394 399 391 395 378 
 
Això representa un petit descens de menús diaris del 0,8% respecte a l’any anterior. Per tant podem dir que el nombre 
de menús es manté pràcticament invariable any rere any, doncs l’any anterior havia augmentat la mateixa quantitat. 
 
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 piscina es queden a l’escola fent alguna 
activitat amb el mestre de gimnàstica i els nens que puntualment no poden fer l’activitat es queden amb un monitor a 
l’escola. 
 
RESUM CURS 2011/2012 
 
El promig de nens que han fet ús d’aquest servei durant aquest curs és de: 
 
Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

278 276 273 263 264 262 261 260 259 
 
Això representa un descens global del 0,9% respecte a l’any anterior. 
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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 4h30 a 5h30 de la tarda.  
 
RESUM CURS 2010/2011 
 
El promig de nens que han fet ús d’aquest servei durant aquest curs és de: 
 
Guarderia matí: 
 

 Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny 
Matí 69 71 72 70 63 68 64 59 65 68 
Tarda 27 39 35 33 29 37 38 31 33 213 
 
Respecte a l’any passat ha hagut un augment de l’1.2% en la guarderia de matí i un augment de casi un 13% en la 
guarderia de tarda. 
 
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 9 fraccions de quart d’hora que representa una 
baixada substancial respecte l’any anterior que es van efectuar 19 fraccions. 
 
MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
 
Anna Bayona i Gloria Gaspar 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ DE CASAL D’ESTIU 
 
Per aquest curs hem escollit el tema dels detectius com a centre d’interès.  Cada setmana  el Sherlock i la seva ajudant, 
l’Amelie, ens han ajudat a resoldre un cas. 
 
La primera setmana  en Sherlock i l’Amelie ens van ajudar a trobar el diamant blau robat durant una exposició en un 
museu.  
 
La segona setmana vam rebre un vídeo on hi havia enregistrat el segrest de l’Amelie. Entre tots i totes vam ajudar al 
Sherlock perquè l’Amelie tornés a l’escola. 
 
La tercera setmana van descobrir el misteri del Titànic. Vam saber que el diamant robat de l’exposició en veritat era el 
tresor del titànic. El vam poder recuperar i tornar-lo a la seva propietària. Per celebrar-ho vam fer un dinar de gala. 
Aquesta setmana el dijous a la tarda va venir un pare de l’escola amb el seu grup de música. 
 
La quarta setmana  vam haver d’ajudar a un drac que es va escapar i va venir a l’escola. Estava molt constipat i cada cop 
que tossia ens cremava alguna cosa, entre tots vam trobar el remei per curar-lo i tornar-lo a casa seva. 
 
La cinquena setmana l’Amelie i en Sherlock van haver de resoldre un cas d’enverinament. Ens va venir a veure una 
persona amb una malaltia molt estranya, un cop curada vam resoldre com va estar enverinada. 
 
Aquest casal no hem fet sortides. Per tal d’intentar mantenir els pressupostos i no haver d’augmentar les quotes  hem 
tret els autocars i per tant no hem sortit fora. El que si hem continuat mantenint és el mateix horari els divendres. Tots 
els nens i nenes aquest dia s’han quedat a l’escola i han dinat allà, així hem aprofitat i la cloenda de la setmana l’hem 
fet la tarda dels divendres. 
 
Amb el grup de grans un matí a la setmana hem anat a la piscina de la Clota amb transport públic. El nens i nenes han 
quedat molt contents. 
 
La sisena setmana, la del 3 al 7 de setembre,  hem tornat a necessitar l’ajudar del Sherlock i l’Amelie per recuperar la 
cullera d’or que havia guanyat un prestigiós cuinar, l’Adrià Safrà.  
 
PARTICIPACIÓ PER SETMANES 
 
 1a set. 2a set. 3a set. 4a set. 5a set. setembre 
OPCIÓ A 9 15 16 8 3 5 
OPCIÓ B 11 12 13 5 4 4 
OPCIÓ C 72 69 61 35 31 29 

 

TOTAL 92 96 90 48 38 38 402 
Nens de fora de l’escola  17 
 
SERVEI D’ACOLLIDA: 
 
El servei d’acollida només s’ha ofertat al matí: 
 
1a set. 2a set. 3a set. 4a set. 5a set. setembre 
20 23 22 12 10 11 
      
 
 
 



A més durant el juliol i setembre hi ha hagut  18 tiquets esporàdics del servei de guarderia i al servei de menjador hi ha 
hagut 2 tiquets esporàdics. 
 
Com cada any, hem muntat la piscina al pati de l’escola. Enguany la col·laboració de les famílies tant en el muntatge  
com en el desmuntatge ha estat  molt bona, al fer la petició els dies d’inscripció i agafar els e-mails a les famílies ha  
funcionat prou bé. 
 
Aquest any, s’ha contractat la mateixa empresa,  Signes External Services. S. L.,  de vigilància des del 23  de juny fins el 
26 de juliol, que cada dia cobria la franja horària: de dilluns a dijous de 16’30 a 04´30h, divendres de 16’30 a 06h,  
dissabte i diumenge de 18 a 06h. 
 
Gràcies a la presència del vigilant les intrusions a la piscina no han existit, només intents i prou. 
 
Tenint en compte que, tot i ser menys, els problemes continuen existint, i valorant l’esforç econòmic que la vigilància 
ha suposat a les famílies, pensem que la solució efectiva seria la col·locació d’unes tanques prou altes en tot el 
perímetre del patí per impedir el fàcil accés. La comissió, amb el suport de l’escola, vol presentar un escrit al Consorci 
explicant els fets i sol·licitant la seva intervenció. 
 
Pel que fa a l’ombra del pati, el consorci ha tornat a instal·lar les carpes dels estius passats, tot i que fa dos anys van ser 
tres, l’any passat dues i aquest any només una. 
 
Hi ha hagut reiterats casos de vandalisme al pati anglès, els quals han acabat en el trencament de la caseta de la 
piscina. 
 
La comissió vol agrair les col·laboracions dels pares i mares de l’escola en diferents aspectes, des de l’elaboració del 
pressupost, la creació del full d’excel per les inscripcions, les persones que ens ajuden a fer les inscripcions, les famílies 
que venen a muntar i desmuntar la piscina, els pares que cada any milloren el conjunt de la instal·lació de la piscina i 
arreglen els desperfectes causats pel vandalisme, les que ens aconsegueixen material de les seves empreses... i molt 
especialment a la coordinadora de monitors (la Roser) i a la nostra secretària de l’AMPA (la Isabel). A tots i totes, 
moltes gràcies, sense aquest ajut no es podria organitzar aquesta activitat. 
 
Aquesta memòria es complementarà amb el full específic de l’escola d’estiu de la comissió econòmica. 
 
 
MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
 
Roser Casamitjana com a coordinació. Sílvia Farràs, Mercè Civit, Montse Paradeda i Silvia García.  
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MEMÒRIA DE LA COORDINACIÓ DE MARES/PARES ENLLAÇ 
 
FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ 
 
Les mares i pares enllaç són la figura a la nostra escola que fa de representant o delegat de la resta de mares i pares de 
la classe. Generalment hi ha 2 persones enllaç per classe, i seria bo que aquestes estiguessin al càrrec durant 2 cursos 
seguits, de manera que cada curs es faci el relleu d’una d’elles i l’altra continuï, i així sempre hi ha alguna persona que 
coneix bé la tasca del pare/mare enllaç. 
Es mantenen unes reunions periòdiques per coordinar els temes que cada curs es volen dur a terme. Aquestes seran 
de la periodicitat que calgui, tot i que el més habitual és fer-ne un parell, uns mesos abans de cadascuna de les fires 
que fem anualment. 
La coordinació d’aquesta comissió ha estat enguany portada per a tres persones, no necessari que siguin enllaços de 
classe, amb la funció de convocar les reunions, recollir les claus de l’escola els dies assenyalats per als diferents actes i 
aquelles tasques de coordinació que siguin necessàries, tot i que seria ideal que la majoria de tasques es fessin entre 
tots i totes les persones enllaços. 
 
FUNCIONS PRINCIPALS DE LES MARES/PARES ENLLAÇ 
 

• Mitjanceres entre mares/pares i escola: 
o resolució de problemes que puguin sorgir en el funcionament i/o relació pares/mares-escola-infants 

(sempre i quan aquests problemes siguin col·lectius i no individuals) 
o via de comunicació pares/mares-escola 
o col·laborador si s’escau amb l’escola 

• Organitzador com a grup/classe/curs (si s’escau, cada grup/classe/curs decidirà com vol funcionar de manera 
autònoma): 

o sopar de colònies, sopar de mares, sopar de pares... 
o sortides classe 
o festes d’aniversari trimestrals 
o regal curs/classe 

• Organitzador com a escola-AMPA 
o Mercats de 2a mà 
o Col·laboradors amb la comissió de Loteria 

 
ACTIVITATS ORGANITZADES DURANT EL CURS 2011-2012 
 
1 V Mercat de Roba i Joguina de 2a mà 
 Data 18/12/2011 
 Descripció Es van recollir joguines i roba usada sol·licitant a les famílies articles fets servir i en bon 

estat. Es van vendre tots els articles a un preu simbòlic (1/2 euros) amb benefici de 
projectes aprovats per l’AMPA. 
Es va dur a terme al matí, fent un acte festiu. Va haver també un servei de Bar, en el 
que es va vendre aperitiu i beguda. 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. 

 
2 Loteria de Nadal 
 Data novembre – desembre 2011 
 Descripció 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. 



3 III Mercat  del llibre de 2a mà 
 Data  
 Descripció 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 entre 1 a 3 €, depenent de l’article. Els llibres que 
van quedar es va repartir entre la nostra escola, i d’altres amb menys recursos, la resta 
es van donar a una ONG i al Cotolengo. També va haver servei de Bar, amb aperitiu i 
beguda. 
Enguany la fira del llibre va convidar a la escriptora Marta Carnicero i a la il·lustradora 
Roser Calafell. Es van vendre publicacions seves, que ens havien fet arribar elles 
mateixes. La recaptació d’aquests llibres era integra per l’autora i la llibreria, sense cap 
benefici per l’AMPA. 

 
4 III Quina Carabassera 
 Data 22/04/2012 
 Descripció Els pares/mares de 1er organitzen la festa de comiat de curs, i una de les coses que s’ha 

fet per a recollir diners és la “Quina Carabassera”. Els pares i mares de primer van 
demanar a empreses material divers, i es van fer lots per a poder donar com a premis 
de la Quina. 

 
5 Venda de samarretes de l’escola 
 Data A les fires 
 Descripció Durant les dues fires també hem posat paradeta per la venda de les samarretes de 

l’escola. Durant aquest curs no es va fer la compra de samarretes de l’AMPA, ja que 
encara hi havia molt stock de samarretes. 
Degut al gran stock disponible de samarretes i l’any vinent es faran les noves 
samarretes amb el model del 10e aniversari, al llarg del mes de maig es van realitzar 
dues jornades de venta de samarretes a preus econòmics i amb ofertes de 2x1. 
Aquestes ventes van ser un èxit i actualment hi ha molt poc stock de samarretes, 
sobretot de talles de nen/a. 

 
VALORACIÓ 
 
Tot l’esforç i feina que tots els pares i les mares d’enllaç varem 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. 
 
MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
 
La Míriam Nicodemus, la Gemma Oviedo i la Laia Soler. 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ PROJECTE PATI 
 
Els qui formem la comissió “Projecte pati” estem contents del que es va aconseguir el curs passat ja que per fi es va 
començar a fer una realitat un dels motius pels quals va néixer, i aquest és, que el pati de l'escola dels nostres fills i 
filles tingui més elements, ajudar a mantenir o millor els que ja té, en definitiva, fer que sigui un espai on l'escola s'hi 
trobi bé.  
 
Ha costat molt poder engegar algun dels objectius marcats ja que calia sempre un consens amb l'equip directiu, el 
claustre i, per descomptat, l'equip de monitors. Finalment però, ja s'ha fet realitat algun dels projectes que s'havien 
parlat.  
 
EL QUE S'HA FET: 
 
La primera tasca que es va fer durant el curs 20011-2012 va ser la de millorar les línies de la pista. El deteriorament de 
la pintura era evident i una de les peticions de l'equip docent, en particular, del mestre d'Educació Física, era la de 
tornar a pintar-les seguint les seves indicacions. 
La feina es va realitzar durant dos dissabtes amb l'ajuda d'un grup de pares i mares voluntaris. Estem contents del 
resultat.  
 
La segona tasca va ser la d'instal·lar una estructura al pati per a ús dels nostres fills i filles. L’estructura es va instal·lar al 
final de la rampa d'entrada al pati. Era el millor espai possible per les dimensions de l'estructura i per les indicacions 
que ens van fer tant mestres com monitors.  Els encarregats d'instal·lar l'estructura va ser l'empresa contractada pel 
Consorci. Es va optar per una estructura que satisfés a tothom i després de l'aprovació de l'AMPA.  
El resultat és molt positiu i pensem que se'n està fent un bon ús. 
 
El cost de les dues tasques que s'han realitzat s'ha cobert amb els diners obtinguts en la venda de loteria. 
 
EL QUE ENCARA S'HA DE FER: 
 
Pensem que no ens hem d'aturar aquí i que cal continuar treballant per fer que el pati de la nostra escola sigui encara 
millor.  
 
Entre les propostes que hi havia i no s'han realitzat hi ha la de donar més color a l'espai: pintar els bancs i fer algun 
mural a la paret de la rampa. Se'n ha parlat en diverses ocasions però no s'ha arribat a concretar. 
 
També volem aportar el pati de més elements didàctics. S'ha parlat en diverses ocasions de pintar taulells d'escacs, tres 
en ratlla, xarranques i pistes per a cotxes als costats de la pista i damunt els bancs. Els monitors ho consideren oportú i 
ja ens han informat de quins serien els llocs més adients per a fer-ho.  
 
De cara a aquest curs es podria intentar rellançar de nou el projecte, animant a pares i mares a fer propostes per tal de, 
mica en mica, donar una imatge diferent al pati de l'escola.  
 
MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
Gemma Oviedo,  David Serra 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ DE LA REVISTA LA TORRENTERA 
 
Com cada any, l’equip de redacció de La Torrentera es troba amb el màxim objectiu de fer cada revista millor que 
l’anterior, no només quant a contingut sinó també quant a forma. A tal efecte, cada reunió és un compendi d’idees, 
propostes i consells que són valorats, estudiats i consensuats, no només en base al nostre parer, si no intentant copsar 
les impressions dels pares/mares en base a números anteriors.  
 
S’estableix, en qualsevol cas, que la línia general de treball ha de seguir sent la mateixa:  

 
QUANT A FORMA: 
 
Fer el necessari per continuar editant-la a tot color, fet que la fa, molt més atractiva i fidel a les aportacions gràfiques 
del alumnes.  
 
Aportar fotos fetes per nosaltres mateixos, dibuixos i il·lustracions que l’enriqueixin i complementin els textos, com a 
eina informativa, i no com a recurs per no tenir material a oferir. (En efecte, cada cop més, ens adonem que ens falta 
espai per a certes seccions que creixen per sí soles). 
 
QUANT A CONTINGUT: 
 
Mantenir el gruix de les seccions clàssiques o candidates a ser-ho:.  
 

• Editorial 
• Reportatge 
• Obri’m l’aula 
• Temps de migdia 
• Parlem-ne 
• Les Bugaderes 
• Explica’ns la teva 
• Trenca’t la closca 
• El Racó de l’AMPA 
• Temps de lleure 

 
Pel que fa a l’Explica’ns la teva i donat el potencial de la secció que el conjunt dels companys creu que té, es decideix 
fer una primera crida a la participació, via correu electrònic, que no dóna cap fruit per a la primera edició del curs; i 
una segona en paper imprès, inserit a cada revista (1r i 2n exemplar) que dóna un millor resultat (si tenim en compte 
que hi ha resposta de 4 famílies del total de l’escola (front les 0 respostes anteriors).    
   
Mantenim a la Pàgina de crèdits Inicials l’apunt:  
“L’equip de redacció no es responsabilitza ni ha de compartir les opinions exposades en aquest exemplar” 
 
Continuem aportant informació sobre la foto que conforma la portada, i considerem la possibilitat de donar de baixa 
l’adreça latorrenteradecancarabassa@hotmail.com per desús, cosa que fem efectiva en el número de Juny. 
 
QUANT A FORMA: 
 
Fer el necessari per continuar editant-la a tot color, fet que la fa, no sols més atractiva si no també més fidel a les 
aportacions gràfiques del alumnes. En aquest sentit, objectiu complert: mantenim el pressupost ofert el curs passat 
per la impremta Pagès (Anglès) de 1658,8 €  per a 2 tiratges/any de 500 exemplars c/u., pressupost aprovat per la 
comissió econòmica de l’AMPA que veu incrementat en 58,8 € l’assignat per l’esmentada comissió.  

mailto:latorrenteradecancarabassa@hotmail.com


QUANT A LOGÍSTICA/PRESSUPOST: 
 
Mantenir les 2 edicions per curs, que permetin fer feina de qualitat front a  la quantitat (altres cursos s’havia 
plantejat la proposta de fer un exemplar per  trimestre). 
 
Per qüestions de logística i comoditat, es substitueix l’antiga impremta Pagès (Anglès) per COPYVAN 
(copisteria/impremta del barri) que s’interessa per ser proveïdor de l’escola no només en allò que es refereix a la 
revista si no també a nivell de direcció, professorat,.... 
 
Tant pel que fa a la qualitat d’impressió com al pressupost de la nova impremta, objectius complerts. El curs passat 
comptàvem amb un pressupost de 1600 € que va veure’s superat en 58,8 € (excés aprovat per la comissió econòmica). 
Enguany aconseguim acotar el pressupost a 1650 €. La nova impremta es compromet a fer 2 tiratges de 500 exemplars 
a 825 € / cada un, tot i que acaben lliurant-nos-en bastants més, de franc, donades les proves OK d’impressió (2n 
tiratge, gairebé 100 exemplars de més).  
 
EDICIONS D’AQUEST CURS: 
 
La primera publicació del curs, Nº18 (Febrer), surt al carrer el dia 24 de Febrer de 2.012, entre d’altres continguts, amb 
un Editorial que presenta el paper dels avis en el context familiar/laboral actual.  
 
A destacar d’aquest exemplar la temàtica del Reportatge. Amb un títol prou explícit “Acosta’t Més Per Aportar: AMPA”, 
la redacció vol recordar un cop més com funciona aquesta associació, com s’organitza, de quines tasques s’ocupa, qui 
en forma part, ........ i en conseqüència, com és d’important implicar-s’hi de manera més o menys activa. El reportatge 
es du a terme amb la col·laboració de la Junta Directiva i donada la temàtica es decideix suprimir d’aquest número la 
secció “El Racó de l’AMPA”. 
 
En aquest número participen en la secció Obri’m l’aula les classes de P3, P4, P5, 2n, 3r i 5è.  
 
Amb l’esperit de fer participativa la revista, es continua demanat la col·laboració del pares en forma d’enquesta per tal 
de desenvolupar la part del “Què n’opinen  els Pares” del Parlem-ne. Seguim constatant que els pares/mares fan molt 
més ús del full enquesta en paper, que no pas de la possibilitat de contestar a través del lloc web de l’AMPA.   
 
En aquest número cau la secció “Temps de Lleure” per falta d’espai, donada l’extensió del Reportatge sobre l’AMPA. 
 
La segona publicació del curs, Nº 19 (Juny) es reparteix el dia 20 de Juny de 2.012, com sempre, al límit de l’acabament 
del curs escolar.  
 
L’equip de redacció recupera el caire reivindicatiu de l’Editorial que havia perdut en el número anterior i s’esplaia 
exposant com perilla el sistema educatiu gratuït degut a les imposicions del govern actual que minva, no només el 
finançament, si no la llibertat de seguir funcionant amb un model comprovat d’èxit. En el seu afany de mirall de la 
comunitat educativa, la revista vol esdevenir un cop més veu del poble, per la qual cosa són freqüents en aquest 
exemplar, els logos anti-retallades, les crides a la unió, les il·lustracions gràfiques de les manifestacions, el groc de fons, 
i els eslògans en defensa de l’ideari de l’escola. 
 
L’equip de redacció vol donar també especial importància a les classes de 6è que esdevenen la primera promoció 
completa de l’escola: són aquells que van estrenar les aules de Tortugues i Cargols del Torrent de Can Carabassa i 
l’abandonen ara, a 6è, com a Macedònia i Pop Corn. Així, els dedica el Reportatge i també entrevista les mestres que 
els van acollir 9 anys enrere. Es decideix que a la secció Obri’m l’aula, 6è no faci balanç del seu pas per l’escola (cosa 
que ha fet al Reportatge), sinó que triï alguna activitat interessant que hagi desenvolupat durant el curs. 
 
En aquest número participen en la secció Obri’m l’aula les classes de P3, P4, P5, 1r, 4rt i 6è.  
 
El Racó de l’AMPA torna a agafar protagonisme presentant-ne la nova junta Directiva i fent difusió de les noves eines 
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comunicatives amb que compta: Facebook, Twitter, sense deixar de banda les vies de comunicació actuals: mails, web, 
notes via motxilla,...  
 
A l’apartat lúdic “Trenca’t la Closca” s’incorpora una tira còmica, creació d’un nou col·laborador de la revista. 
 
Com sempre, els exemplars sobrants, no lliurats, es continuaran repartint durant les jornades de portes obertes o a 
petició de qualsevol pare/mestre. 
 
OBJECTIUS 
 
Ara fa un any n’eren: 
 

I. Perfilar temes a cada nova edició per millorar-ne el conjunt. Cercar temes d’interès dins la comunitat 
educativa sense caure en el parany del típic / tòpic. A tal efecte, les reunions són creatives i totes les idees i 
propostes són estudiades i valorades amb l’única fita de millorar la nostra feina i resultats. 
ü Complert. 

II. Aconseguir copsar les impressions dels lectors, ja sigui de paraula o via mail. Aquest punt és primordial i 
esdevé el termòmetre fonamental perquè el col·laboradors puguem avançar en un sentit o en un altre. 
ü Complert, tot i que fóra bo comptar amb més impressions dels lectors/es 

III. Establir i fer respectar els terminis de lliurament de material de les parts col·laboradores per tal de disposar 
del temps suficient que requereixen les revisions i imprevistos de darrera hora. 
ü Semi-complert, però assumible.  

IV. Mantenir la qualitat d’impressió i pressupost de l’impremta actual i si per motius de logística (Anglès) o 
d’altres, s’hagués de canviar, buscar qui ens pugui oferir el mateix servei al mateix cost (o inferior).   
ü Complert 

 
Nous objectius per les edicions de 2012-2013, sense oblidar els precedents: 
  

V. A nivell intern: Organitzar-nos per saber com passar-nos la informació/documents/imatges per facilitar la 
feina. Tenir clara incompatibilitat de formats. Recordar resolució mínima acceptable d’imatges i intentar fer el 
tancament de la maquetació amb qualitat abans d’enviar-la a la impremta. 

 
VI. Tot i els filtres (personals -diferents mans-, programes informàtics,...) continuen sortint publicacions amb 

alguna falta d’ortografia, de vegades, degut a la incompatibilitat entre programes o sistemes operatius. 
Evitar-ho. 

 
 
 
 
MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
 
Quant a l’equip que ha conformat la redacció durant el curs 2.011-2.012, es retira en Francesc Aguiló (pare) i s’hi 
incorpora a principi de curs la Sílvia García (mare) i a mitjans, en Jaume Moseguí (pare), que aporten mans en 
maquetació i idees noves i fresques quan a contingut. Durant la preparació de la 2a edició d’aquest curs, la Marta 
Jiménez (mestra) no pot col·laborar directament per estar de baixa degut a la seva maternitat. 
 
A juny de 2.012, la comissió queda formada pels següents integrants : 
 
Anna Aixalà, Maite Alcaine, Mar Durán, Silvia García, Marta Jiménez, Jaume Moseguí, Carles de la Prida, Jordi Ribé i 
David Serra  
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ

OBJECTIUS

La comissió té 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, facebook i twitter

SEGON CURS AMB LA NOVA WEB

Aquest any ha estat el 7è curs que funciona el web de l’AMPA i el 2n en aquesta nova plataforma de Wordpress. Com a
destacat és que aquest ha estat el primer curs que l’AMPA ha estat a les xarxes socials, concretament a facebook i
twitter.

ESTADÍSTIQUES

ampacarabassa.wordpress.com
A l’any 2012, i s’han publicat 132 entrades/notícies i 15.555 visites (l’any passat van ser 50 entrades/notícies i 11.342
visites). La mitjana diària és de 43 visites

El dia que més visites es van rebre van ser 286 el 24 d’abril.

El fet d’estar a les xarxes socials a incrementat el nombre de vistes, ja que moltes piulades o entrades de facebook
redireccionen al web, això ho demostra que les pàgines d’on es reben més visites és XTEC (suposem que és gent que
entra mitjançant el web de l’escola), seguit per adreces de Facebook i de twitter.

Es reforça el que sempre ens trobem de la poca inter-activitat  mitjançant internet.

Twitter - @Ampa_carabassa
Tenim més de 100 seguidors i seguim al voltant de 54 usuaris. S’han fet 152 durant aquest any amb 29 re-piulades. I on
ens han mencionat en 21 piulades.

Facebook
Comptem al voltant de 90 seguidors. S’han creat un 20 events i 90 missatges nous.
Creiem que em de seguir utilitzant aquestes eines per tal de comunicar-nos amb les famílies i seguir treballant per
augmentar el nombre de usuaris/es.

LLISTES DE CORREUS PER REBRE COMUNICACIONS

Com a sisè curs que funcionen les llistes de distribució de comunicació mitjançant correu electrònic.  A final de curs hi
ha aproximadament unes 255 adreces donades d’alta al servei sent més o menys el mateix número que el curs passat.
Durant l’any s’han enviat al voltant de 28 missatges.

http://ampacarabassa.wordpress.com
mailto:@Ampa_carabassa


ALTRES COSES

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 lliura els dies de portes obertes i després en les reunions de benvinguda a
l’escola.

En Carles també va dissenyar els dos pòsters per les fires de segona mà

MEMBRES DE LA COMISSIÓ

Carles De la Prida i Joan Vilademunt i col·laboració de la Miriam Nicodemus a les xarxes socials
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ D’ESCOLA DE MARES I PARES 
 
FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ: 
 
La comissió està integrada per tres membres voluntaris sense establir la durada de la permanència d’aquests, que 
funcionen en treball conjunt mitjançant reunions a l’inici de cada curs per cercar, triar i contractar les activitats més 
adients al perfil de famílies usuàries de l’escola d'entre les ofertades per les diferents entitats i professionals de la 
coeducació família/escola.  
 
FUNCIONS 
 
Les principals funcions de la comissió són: 
 

• Fer recerca dels recursos existents en l’àmbit esmentat 
• Fer la tria dels més adients segons el perfil i interessos de les famílies 
• Coordinar la contractació de les activitats 
• Publicitar les activitats a les famílies 
• Coordinar l’execució de les activitats pel que fa disponibilitat d’espais, horaris i material necessari, mantenint 

contacte amb la direcció de l’escola per tal que n’estiguin informats/des. 
• Posada en marxa i manteniment del bloc informatiu de la comissió http://escolademaresipares.blogspot.com/  

 
 
ACTIVITATS ORGANITZADES DURANT EL CURS 2011-2012 
 
Durant el curs 11/12, la comissió va organitzar sis activitats diferents que responien als interessos de les famílies 
(segons vam recollir en una enquesta realitzada el primer trimestre del curs 10/11): 
 
 
1 Taller: Aprendre amb l’humor, aprenem a riure 
 Data dues sessions realitzades el 17/11/2011 i el 24/11/2011 respectivament 
 Entitat que l’ofereix FAPAC - IMEB 
 Contingut/Resum Taller amb caràcter participatiu amb dinàmiques participatives per reflexionar i 

extreure’n estratègies personals d’actuació. 
 
2 Taller “Fem les disfresses” 
 Data TOTS els dilluns i dimecres, de 16:30 a 18:00, des del 30 de gener fins al 15 de febrer 
 Contingut/Resum a la segona edició del taller, i seguint el tema de l’escola “Cuinem”, ens vam disfressar 

de cuiners i cuineres. 
 
3 Xerrada “La protecció a la família en l’àmbit de la Seguretat Social” 
 Data 09/02/2012 
 Entitat que l’ofereix Xavier Umbert Franco, pare de l’escola. 
 Contingut/Resum Xerrada oberta per orientar les famílies en el complicat món de les cobertures i ajuts a 

les quals tenim dret dins el sistema de previsió social. 
 
 
 
 

http://escolademaresipares.blogspot.com/


4 Xerrada “Participació de mares i pares a la vida escolar” 
 Data 08/03/2012 
 Entitat que l’ofereix CEMB 
 Contingut/Resum Xerrada dirigida a conèixer com i per què és important que les famílies participem de la 

vida escolar dels nostres fills i filles. Es van tractar els següents  temes: 

• Per què és bo per a l’educació dels nois i noies que mares i pares participin a 
l’escola? 

• Repercussions de la participació de mares i pares en les activitats del centre i 
de la comunitat educativa, en el rendiment escolar.    

• De quines maneres hi podem participar les famílies?    
• Quina finalitat té una AMPA? Quina finalitat té el Consell Escolar de Centre? 

 
5 Tallers “Alimentació saludable” 
 Data 27/03/2012, 03/05/2012 i 15/05/2012 
 Entitat que l’ofereix Fundació Futur, empresa encarregada de la gestió de la cuina de l’escola. 

Mercè Cabrera, coordinadora del projecte “menjadors escolars saludables” de Fundació 
Futur i professora de cuina natural. 

 Contingut/Resum Es van dur a terme tres tallers sobre “Esmorzars i berenars saludables”, “Els trucs del 
bon menjar” i “Les proteïnes vegetals” dirigits a pares i mares amb interès per millorar 
la salut dels seus fills, agafar idees, trucs, alternatives... 

 
6 Xerrada “Diversitat cultural a l’escola i la convivència intercultural” 
 Data 26/04/2012 
 Entitat que l’ofereix CEMB 

Miquel Essomba, Pedagog i Director del Centre Unesco de Catalunya 
 Contingut/Resum Xerrada dirigida a conèixer com i per què és important que les famílies valorem 

positivament la diversitat cultural i aprenguem a millorar, mitjançant la proposta 
d’eines i el debat que s’en genera, aquesta convivència intercultural. 

 
 
 
MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
 
Esther Mariné, Miriam Nicodemus i Silvia Tello 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
ACTIVITAT/CURS: 
 
L’ànim de la comissió es proposar una oferta d’activitats de tipus lúdic i esportiu i adreçades a tots els cursos, de P4 a 
6é- Es van presentar 13 activitats diferents i van sortir 10. 
 
Resum activitats amb horaris i espais durant curs 2011-2012 
 

Activitat P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è  

TastaOlletes dilluns 16:30 a 17:45 
aula especialitat 

      

Iniciació esportiva   dimecres 16:30 a 17:45 
pati - gimàs 

   

Pre-esport dijous 16:30 a 17:45 
aula psicomotricitat       

Futbol   dilluns 16:30 a 18:00 
pati - gimnàs 

divendres 16:30 a 18:00 
pati - gimnàs 

Voleibol     dimarts 16:30 a 17:45 
pati - gimnàs 

Patinatge  dijous 16:30 a 17:45 
pati - gimnàs     

DI
VE

R’
S 

Teatre   divendres 16:30 a 18:00 
aula psicomotricitat 

dimarts 16:30 a 18:00 
aula psicomotricitat 

Màgia   divendres de 16:30 a 17:45 
 aula 1er pis 

Escacs   dilluns 16:30 a 18:00 
aula 

Bollywood    dilluns 16:30 a 18:00 
aula psicomotricitat 

M
O

N
IT

O
R 

PR
O

PI
 

 
 

 
 
 

Aquest any van fer una seguit de canvis a les activitats: 
 

• Activitats noves: Màgia i Voleibol 
• Canvis horaris: degut al canvi d'horari de l'escola les activitats comencen  a les 16:30 
• S’ha descartar continuar amb Anglès 1r-3r,Plàstica P5-6è, Expersió Musical 1r-6è i Teatre P4-P5 ja que no 

han hagut prou inscripcions. 
• Al futbol, no és fa una lliga, simplement partits amistosos entre les escoles i es comença abans. 

 
INSCRIPCIONS / ACTIVITATS 
 
El número de nens inscrits ha estat similar al curs anterior, amb una mitjana de 211 alumnes inscrits. La mitjana del 
curs anterior va ser de 210 alumnes. Les activitats mes populars han estat les esportives, sobre tot el voleibol, futbol i 
patinatge.  
 
Com el curs anterior l’escola ha participat en el torneig de futbol que organitza Diver’s amb grups d’alumnes d’altres 
escoles. 
 
 



La mitjana trimestral de participació per activitat ha estat: 
 
 

Bollywood 2n a 6è 18 alumnes 

Escacs 1er a 6è  10 alumnes 

Futbol 1er a 3er 27 alumnes 

Futbol 4rt a 6é  19 alumnes 

Iniciació esportiva 1er a 3er 16 alumnes 

Patinatge P5 a 2n 26 alumnes 

Pre-esport  P4 i P5 20 alumnes 

Tastaolletes P4 i P5 10 alumnes 

Màgia 1r a 6è 10 alumnes 

Teatre 1er a 3er 12 alumnes 

Teatre 4rt a 6é  15 alumnes 

Voleibol 3r a 6è 28 alumnes 

 
 
QUOTES 
 
No s’han modificat les quotes, s’han mantingut les del curs anterior. 
 
MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
 
David Gràcia i Maite Martín 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ “DEFENSEM L’ESCOLA” 
 
Davant l’atac frontal de retallades que esta patint la nostra escola es va crear aquesta comissió. Aquesta es crea a partir 
de la demanda d’una família i de la necessitat d’estar coordinats amb l’equip educatiu de l’escola com passava a la resta 
d’AMPAs del districte d’Horta-Guinardó.  
 
FUNCIONS PRINCIPALS DE LA COMISSIÓ:  
 

• Coordinació amb l’equip educatiu del centre. 
• Coordinació amb la resta d’AMPAs del districte d’Horta-Guinardó. 
• Coordinació amb moviments socials, assemblees grogues, ... 
• Participació, preparació i difusió de diferents actes reivindicatius contra les retallades en educació. 
 

ACTUACIONS FETES DURANT EL CURS 11/12: 
 

• Vam participar en la Cercavila a la plaça del nen de la rutlla amb la resta d’escoles del districte. 
• Participació en la Vaga general del 29 de Maig dintre del bloc d’educatiu. 

 
 

MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
Anais López i Xus López-Arenas 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ ECONÒMICA 
 
Aquesta comissió econòmica, estableix els seus criteris pressupostaris, d’acord amb els principis recollits en 
l’Assemblea ordinària de l’AMPA i les diferents reunions mensuals i que es concreten en: 
 
Sent conseqüents amb la política d’estabilitat que manté l’AMPA respecte al personal que gestiona, tots els 
treballadors es troben convenientment contractats i donats d’alta a la Seguretat Social. 
 
La política econòmica de l’AMPA en l’àmbit educatiu es basa en els següents principis: 
 
§ 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. 

 
L’elaboració dels pressupostos i l’establiment de quotes s’estableixen seguint els següents criteris: 
 

• 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 de Migdia i Guarderia es reparteixen en nou quotes mensuals, 

de les que una correspon a dues mitges quotes. 
• Les Activitats extraescolars es reparteixen en vuit quotes. 
• El pagament de Llibres suposa una sola quota anual. 
• Es realitza el cobrament fraccionat de colònies i sortides de classe. 

 
L’import global que ha gestionat l’AMPA durant el curs 2011/2012 ha estat de 693.431,52€ amb unes 25 persones 
contractades al nostre càrrec. 
 
El resultat global de les activitats corrents ascendeix a 16.202,14€. Si descomptem el saldo inicial de 52108,27 que 
arrosseguem de l’exercici anterior, el saldo final ha estat deficitari de -35.906,13€. Aquest saldo inicial deficitari 
s’imputarà com a saldo inicial del curs 2012/2013, repercutint a cada partida del pressupost la seva part. 
 
 
El dèficit està produït per una banda per l’increment dels costos dels serveis que han representat un augment global 
de les despeses i que ha estat assumit, tot plegat, per uns ingressos en els que s’han mantingut les quotes. Conscients 
des de l’inici que aquest curs seria deficitari, s’ha pretès no carregar a les famílies amb els increments de costos en un 
any especialment difícil per les economies, mantenint conseqüentment les quotes, i finançar aquesta diferència amb 
saldos positius que s’arrossegaven d’exercicis anteriors i amb reducció de romanent bancari.  
 
D’altra banda, el dèficit és també causat per la falta aquest any, de subvencions per part del Consorci a guarderia matí, 
extraescolars, llibres socialitzats i casal d’estiu. 
 
De totes les partides pressupostaries, la de més envergadura econòmica és Espai migdia amb un 59,17% del total 
d’ingressos, seguida amb molta distància de Material i funcionament amb un 9,42%, Extraescolars amb un 8,28% i 
Natació amb un 9,42%. Per contra, les partides amb menys potencial econòmic son AMPA amb un 1,88% i Atípics amb 
un 3,19%. 
 
Els impagats han augmentat força. Enguany, l’import dels impagats que s’han produït és de 13.861,60€, la qual cosa 
representa un 1,99% respecte als ingressos, enfront del 1,67% de l’any anterior. D’altra banda, s’han recuperat 
3.086,47€ d’impagats anteriors. Per tant, l’increment en termes absoluts ha estat de 10.775,13€. 
 



A cada partida del pressupost queden reflectits els impagats com a despeses i els cobraments d’impagats anteriors 
com a ingressos. 
 
Els impagats del curs actual han ascendit a 13.861,6€ ( superior a l’any anterior ). Els acumulats d’anys anteriors son 
18.707,66€ que sumats als actuals suposen un total de 32.569,26€. 
 
Recordem que hi ha partides del pressupost en les que no es produeixen impagats (escola estiu, guarderia, 
extraescolars i atípics) ja que sense el pagament de la quota no es permet la realització de l’activitat.  
 
Com sempre, el sou brut més seguretat social de la secretària de l’AMPA, es troba prorratejat entre les diferents 
partides del pressupost en un percentatge proporcional al temps que dedica a cada partida. 
 
La comissió agraeix les aportacions o suggeriments realitzats pels pares i mares, que puguin afegir valor a la nostra 
gestió i millorin els resultats. 
 
Com sempre, serà ben rebuda qualsevol col·laboració amb la comissió per part de pares o mares voluntaris. 
 
MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
 
Xavier Umbert, Miquel Villalba, Laura Arranz i Isabel Valle. 
 
 
 
 
ANÀLISI DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2011/2012 
 
 
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 son representades les activitats que van 
dirigides als pares i mares dels alumnes de l’escola i a la representació de la pròpia Associació, la revista i les 
publicacions o circulars que faci l’AMPA. 
 
El benefici o saldo final ( ingressos menys despeses del curs ) ha estat de 718,54€ però el resultat total d’aquest 
pressupost aquest curs és deficitari de -3.209,62€ ja que partia d’un saldo inicial de l’any anterior de 3.928,16€. 
 
 
2.- PRESSUPOST DE MATERIAL I FUNCIONAMENT D’ESCOLA 
 
Contempla el material que els nens necessiten i que complementa el material escolar, equipaments i mitjans que 
l’Escola Torrent de Can Carabassa, en compliment del seu model educatiu, necessita per a l’educació dels nostres 
fills/es. Aquest pressupost finança les activitats de l’escola que no disposen de pressupost suficient i que, derivat del 
nou sistema de relació amb el claustre de professors, complementa les partides que dota el finançament públic. 
El benefici o saldo final ha estat de 2.986,81€, però el saldo final ha estat de 4.392,24€ tenint en compte que es partia 
d’un saldo anterior negatiu de -1.405,43€. 
 
L’escola va sol·licitar un canvi de gestió en l’adquisició del material a fi d’aconseguir major agilitat i autonomia. Aquest 
canvi de gestió va comportar a partir de Febrer, realitzar traspassos de saldos per part de l’Ampa a l’escola, la qual cosa 
es reflecteix en les despeses com a “traspàs de saldos per gestió directa escola” en Fungible General, Fungibles i Festes 
Populars (que són gestionats directament per l’escola). Aquest canvi de gestió no ha suposat un increment de despeses 
per l’Ampa ja que els saldos que s’han traspassat ja estaven contemplats en els pressupostos.   
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Hem de destacar que enguany no ha arribat l’ajut de llibres socialitzats per part del Consorci d’Educació. Per aquest 
motiu i, seguint el principi de prudència, no s’han retornat, com va sent de costum, tots els diners d’aquesta quota a 
les famílies, per la qual cosa, en el pressupost, l’ingrés per la quota de llibres és molt elevada ( 12.736€ reals front als 
6.570€ pressupostats). Es procedirà a la regulació quan es cobri l’ajut. 
  
 
3.- PRESSUPOST D’ESPAI MIGDIA 
 
Assumeix el cost del dinar, monitors i material utilitzat per a dur a terme l’activitat de Tallers. En definitiva, el cost del 
temps de la franja horària en la que els nens i nenes dinen i disposen de temps lliure de pati. 
 
Es tracta del pressupost al que més recursos és destinen i que més despeses genera. En global els ingressos han estat 
de 410.340,97€, el que significa el 59% del total ingressat. 
 
El curs 2011/2012 s’ha produït un benefici o saldo final positiu de 5.509,19€, que tenint en compte que es partia d’una 
saldo del curs 2010/11 positiu de 20.867,18€, el resultat global del curs ha estat deficitari de -15.357,99€. 
 
 
4.- PRESSUPOST DE NATACIÓ  
 
Recull les despeses de monitors, acompanyants i SAFA i es nodreix de les quotes pagades per les famílies, quins nens 
realitzen aquesta activitat. 
Aquest curs s’ha produït un dèficit de -1.195,53€. Si tenim en compte que partíem d’un saldo positiu de 3.304,73€, es 
considera que el resultat del curs ha estat negatiu de -4.500,26€. 
 
El dèficit ha estat produït bàsicament per les desviacions respecte al pressupost, dels impagats del curs i per l’escàs 
cobrament d’impagats anteriors. 
 
 
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 1.679.68 euros. El saldo final es de 558.28 
 
 
6.- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
Aquest servei que ofereix l’Ampa està realitzat pràcticament tot per part d’empreses o personal extern a l’escola. 
El futbol és l’activitat líder, seguida de lluny per voleibol. La menys sol·licitada ha estat tastaolletes. 
 
El saldo final d’aquest curs 2011/12 ha estat de 4.892,47€ però el resultat del curs és negatiu de -9.230,29€ perquè hem 
arrossegat el saldo inicial del curs anterior de 14.122,76€. 
 
 
 
 



8.- PRESSUPOST ESCOLA D’ESTIU 
 
S’engloben tots els ingressos i despeses provinents del desenvolupament del casal d’estiu. 
 
Els ingressos provenen estrictament de les quotes pagades pels usuaris, doncs no hem gaudit de subvenció. 
La desviació més important de les despeses ha estat el servei de seguretat contractat per a la piscina.  
El benefici de l’escola d’estiu del curs 2011/12 ha estat de 1.332,39€. D’altra banda, el superàvit que arrossegàvem del 
curs anterior era de 3.774,44€, la qual cosa ha comportat que el resultat del curs hagi estat de -2.442,05€. 
 
 
9.- PRESSUPOST ATÍPICS  
 
Aquesta partida del pressupost engloba tots aquells moviments econòmics que es desenvolupen dintre de l’àmbit 
d’actuació de l’Ampa i que no pertanyen pròpiament a altres partides pressupostaries. Podríem afirmar que es com 
aquell “calaix de sastre” on poden trobar la seva contrapartida econòmica aquelles iniciatives que serveixin per 
enriquir social i culturalment el nostre col·lectiu alhora que es pretén el seu autofinançament, moltes vegades a través 
del desenvolupament de la pròpia iniciativa. Per tant, actualment trobem en aquest pressupost la venda de loteria, els 
mercats i fires de llibres, i de roba i joguines, la venda de samarretes i gots, la festa de final de curs, etc. 
 
Fins l’any anterior, els atípics formaven part del pressupost de funcionament d’Ampa, però donada la creixent 
importància de les iniciatives que es desenvolupen any rere any, es va decidir destinar una partida pressupostària 
única. 
 
Hem de destacar en general els ingressos importants que aporta la venda de loteria.  
Enguany, particularment, s’havien destinat 5.000€ per “projecte pati”, dels que s’han gastat 9.231,65€, corresponents 
als jocs estructurals adquirits pel pati (caseta de fusta). 
La bona acollida que ha tingut tradicionalment aquest tipus de festes i activitats, ha permès acumular des del curs 
07/08 un remanent de 7.801,37€. 
 
El benefici d’aquest pressupost ha estat de 1.218,02€. Hem de tenir en compte que es partia d’un resultat anterior de 
7.801,37€, esdevenint llavors el resultat del curs negatiu de -6.583,35€ ( per haver-se consumit part del remanent ). 
 



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST FUNCIONAMENT D'AMPA CURS 2011/12
 

TOTAL PPT. PRESSUPOST REALITZAT
DESPESES ANUAL € ANUAL € 

DIFUSIÓ 2.516,00 
Revista 1.716,00 1.650,00
Circulars 300,00 300,00
Xerrades (escola de mares i pares) 500,00 127,31

FAPAC 345,00 
Quota i Assegurança FAPAC 345,00 352,72

MATERIAL I MITJANS 1.240,00 
Provisió material Ampa 800,00 649,95
Material fungible i arxiu 200,00 320,05
Comunicacions (Correu, mòbil) 240,00 409,08

SECRETARIA 5.741,65 
Sou secretaria 3.742,76 3.902,74
S. Social secretaria 1.235,11 1.287,90
Comptabilitat i Gestoria 743,78 743,66
Desplaçaments secretaria 20,00 0,70

SUPLÈNCIES CURTES 49,78 
Suplències secretaria 49,78 0,00

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

IMPREVISTOS 2.475,10 
Impagats curs actual 0,00 302,96
Condonació impagats amb interessos 0,00 1.422,00
Despeses no pressupostades 2.475,10 221,55

TOTAL DESPESES 12.967,53 12.290,62 

INGRESSOS
RESUL. ANTERIORS i ALTRES 5.817,53 
Saldo curs 10-11 3.928,16 3.928,16
Cobrament impagats 389,37 67,46
Subvenció districte Horta-Guinardó 0,00 0,00
Interessos bancaris 1.500,00 1.422,00
Interessos anuals 0,00 183,04
Altres 0,00 184,50

QUOTES 7.150,00 
325 famílies x 22 € anuals 7.150,00 7.224,00

TOTAL INGRESSOS 12.967,53 13.009,16

DIFERÈNCIA INGRESSOS-DESPESES 718,54

SALDO SALDO RESULTAT 
INICIAL FINAL CURS 
3.928,16 718,54 -3.209,62



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST MATERIAL I FUNCIONAMENT D'ESCOLA CURS 2011/12
 

TOTAL PPT. PRESSUPOST REALITZAT
DESPESES ANUAL € ANUAL €

MATERIAL I MITJANS ESCOLA 29.080,00 
Fungible General 11.200,00 
Multicopista 3.000,00 986,38
Fulls A4 + fungible general 5.000,00 3.063,16
Fotocopiadores 1.300,00 576,03
Fungible ordinadors 1.900,00 739,77
Taspàs saldos per gestió directa escola 0,00 6.188,09

Fungibles 15.380,00 
Per cicles (gestió directa escola) 10.700,00 7.049,28
210 € x classe, 300 € x especialitat  4.680,00 432,04
Traspàs saldos per gestió directa escola 0,00 8.630,75

FESTES POPULARS 2.500,00 
Festes varies 2.500,00 724,21 
Traspàs saldos per gestió directa escola 0,00 1.465,60 

ASSEGURANÇA 1.600,00 
Assegurança accidents alumnes 1.600,00 1.578,50 

LLIBRES TEXT 22.175,22 
Renovació llibres text 11/12 4.000,00 3.047,93
Amortització llibres curs 10/11 (2/4) 175,22 175,22
Renovació llibres fungibles (1 any) 17.500,00 16.878,91
Llibres lectura 3r i 4t 500,00 0,00

MANTENIMENT 400,00 
Manteniment programes 400,00 402,09

SECRETARIA 8.381,35 
Sou secretaria 4.403,25 4.591,46
S. Social secretaria 1.453,07 1.515,18
Comptabilitat i Gestoria 875,03 874,90
Despeses cobrament rebuts 1.600,00 1.785,71
Desplaçaments ambulatori 50,00 5,20

SUPLÈNCIES CURTES 58,56 
Suplències secretaria 58,56 0,00

IMPREVISTOS 4.937,82 
Impagats curs actual 0,00 1.536,30
Despeses no pressupostades 4.937,82 77,75

TOTAL DESPESES 66.632,95 62.324,46 

INGRESSOS

RESUL. ANTERIORS i ALTRES 14.072,95 
Saldo curs 10-11 -1.405,43 -1.405,43
Cobrament impagats 4.206,26 342,08
Compensacio negatiu 10/11 8.382,12 8.282,12
Ajut llibres socialitzats 2.890,00 0,00

QUOTES 52.560,00 
438 nens x 10,5 € x 10 mesos FUNC. 45.990,00 45.356,50 
438 nens x 15 €  LLIBRES 6.570,00 12.736,00 

TOTAL INGRESSOS 66.632,95 65.311,27

DIFERÈNCIA INGRESSOS-DESPESES 2.986,81

SALDO SALDO RESULTAT
INICIAL FINAL CURS 

-1.405,43 2.986,81 4.392,24

Donat que no ha arribat l'ajut de llibres socialitzats del Consorci d'Educació
no s'han retornat tots els diners a les famílies i l'ingrés per quota de llibres és 
molt elevada. Quedarà regularitzada, tan aviat arribi l'esmentat ajut.



A.M.P.A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST ESPAI MIGDIA CURS 2011/12

TOTAL PPT. PRESSUPOST REALITZAT
DESPESES ANUAL €       ANUAL € AGOST

MENJADOR + TALLERS 175.756,37
Sou coordinadora 9.168,74 8.962,02
Sous monitors 120.090,91 117.910,88
S.Social coordinadora 3.025,68 2.957,46
S. Social monitors 39.630,00 38.910,59
sou neteja menjador (1 1/2 h. Diària) 2.888,00 2.860,39
S.social neteja menjador 953,04 943,93

MATERIAL I MITJANS TALLERS  MIGDIA 1.200,00 
Material fungible 1.200,00 1.216,64

QUEVIURES, MATERIAL I MITJANS MENJADOR 3.400,00
Material 1.000,00 641,95
Reparacions i manteniment 100,00 68,68
Neteja menjador 1.600,00 1.485,34
Neteja alts cuina 700,00 527,14

SERVEI DE CUINA 207.857,60
62.160 serveis alumnes  x 3,26 202.641,60 200.588,36
3.200 serveis monitors x 1,63 euros 5.216,00 3.651,39

SOU SECRETARIA 6.731,35
Sou Secretaria 4.403,25 4.591,46
S. Social secretaria 1.453,07 1.515,18
Comptabilitat i Gestoria 875,03 874,90

SUPLÈNCIES 5.448,38
Suplències personal 5.448,38 6.134,07

IMPREVISTOS 7.616,51
Impagats curs actual 0,00 9.979,12
Despeses no pressupostades # 7.616,51 1.012,28

TOTAL DESPESES 408.010,21 404.831,78
INGRESSOS

RESUL. ANTERIORS i ALTRES 27.200,21
Saldo curs 2010-2011 20.867,18 20.867,18
Cobrament impagats 6.333,03 2.221,98 

QUOTES 380.810,00
370 nens x 112 x 9 quotes 372.960,00 380.971,31
Dinars esporàdics 400 tiq x 8 € 3.200,00 2.040,20
Dinars forçats (13h30 -15h) 30 tiq x 5  € 150,00 10,00
Discontinus fixos 4.500,00 4.230,30

TOTAL INGRESSOS 408.010,21 410.340,97

DIFERÈNCIA INGRESSOS-DESPESES 5.509,19

SALDO SALDO RESULTAT
INICIAL FINAL CURS

20.867,18 5.509,19 -15.357,99



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA
  
PRESSUPOST GUARDERIA CURS 2011/12

TOTAL PPT. PRESSUPOST REALITZAT
DESPESES ANUAL € ANUAL € AGOST

PERSONAL GUARDERIA 21.723,65
Sous monitors 15.600,07 15.560,09
S. Social monitors 5.148,02 5.134,83
Sou coordinadora 733,50 755,51
S. Social coordinadora 242,05 236,60

MATERIAL I MITJANS 300,00
Material 300,00 229,75

SECRETARIA 1.682,84
Sous Secretaria 1.100,81 1.147,87
S. Social Secretaria 363,27 378,80
Comptabilitat i Gestoria 218,76 218,72

SUPLÈNCIES 347,82
Suplències personal guarderia 347,82 1.251,90

IMPREVISTOS 438,71
Impagats curs vigent 0,00 632,23
Pag. Monitors (sancions retards tardes) 0,00 102,08
Despeses no pressupostades 438,71 0,00

TOTAL DESPESES 24.493,01 25.648,38
INGRESSOS

RESUL. ANTERIORS i ALTRES 743,01
Saldo curs 10-11 558,28 558,28
Cobrament impagats 184,73 140,78
Ajut Guard. Matins (Consorci Bcn) 0,00 0,00
Ajut guarderia 6a. hora 0,00 0,00
Cobrament sancions retards tardes 0,00 75,46

QUOTES 23.750,00
56 nens mati (9*30) 15.120,00 12.231,00
6 nens tarda (9*20) 1.080,00 1.372,00
500 Esporàdics mati tiq x 3 € 1.500,00 1.349,50
450 Esporàdics tarda tiq x 3 € 1.350,00 776,70
Discontinus fixos mati (1/2+ 8+ 1/2) 2.700,00 4.132,40
Discontinus fixos tarda (1/2+8+1/2) 2.000,00 2.297,50
Quotes guarderia intensiva juny 0,00 3.324,00
Esporàdics intensiva juny 0,00 131,00

TOTAL INGRESSOS 24.493,01 26.388,62

DIFERÈNCIA INGRESSOS-DESPESES 740,24

SALDO SALDO RESULTAT 
INICIAL FINAL CURS
558,28 740,24 181,96



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST NATACIÓ CURS 2011/12

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

ACOMPANYANTS 14.723,88
Sou coordinadora 733,50 716,96
Sous monitors 10.186,71 10.143,33
S.Social coordinadora 242,05 236,60
S. Social monitors 3.361,62 3.347,30
Suport  P-3 octubre 200,00 135,97

Parvulari 20.868,75
125 nens x 18,55 € x 9 mesos 20.868,75 19.890,11

Primària 18.723,60
140 nens x 14,86 € x 9 mesos 18.723,60 19.421,80

SECRETARIA 1.682,84
Sou secretaria 1.100,81 1.147,87
S. Social secretaria 363,27 378,80
Comptabilitat i Gestoria 218,76 218,72

SUPLÈNCIES 239,82
Suplències personal acompanyant 239,82 191,99

IMPREVISTOS 270,34
Impagats curs actual 0,00 1.410,98
Despeses no pressupostades # 270,34 0,00

TOTAL DESPESES 56.509,23 57.240,43
INGRESSOS

RESUL. ANTERIORS i ALTRES 4.039,23
Saldo curs 2010-2011 3.304,73 3.304,73
Cobrament impagats 734,50 314,17

QUOTES 52.470,00
265 nens x 22 euros x 9 mesos 52.470,00 52.426,00

TOTAL INGRESSOS 56.509,23 56.044,90

DIFERÈNCIA INGRESSOS-DESPESES -1.195,53

SALDO SALDO RESULTAT 
INICIAL FINAL CURS
3.304,73 -1.195,53 -4.500,26



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST EXTRAESCOLARS CURS 2011/12

TOTAL PPT. PRESSUPOST REALITZAT
DESPESES ANUAL € ANUAL € AGOST

MONITORS 11.227,09
Sou monitora 739,68 702,26
S.Soc. monitora 244,09 231,75
Sou coordinadora 7.701,74 7.528,09
S.Social coordinadora 2.541,57 2.484,27

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 28.970,88
FUTBOL 4 grups (Diver's) 6.125,44 6.125,36
INIC.ESPORTIVA  2 grups  (Diver's) 2.552,32 2.552,26
PATINATGE  2 grups   (Diver's) 2.552,32 2.552,26
PRE-ESPORT  1 grup  (Diver's) 2.552,32 2.552,26
TEATRE  25 nens/es  (Clara Puerto) 3.800,00 4.009,00
Material Teatre (8,- € x nen) 200,00 218,98
ESCACS   10 nens/es   (Pep Melendres) 1.760,00 1.738,00
VOLEIBOL 2 grups (Divers) 2.552,32 2.552,32
MÀGIA 12 nens  (Sergio Rodríguez) 2.400,00 2.475,00
BOLLYWOOD   20 nens/es  (Masala arts) 3.200,00 3.140,02
TASTAOLLETES   1 grup   (Diver's) 1.276,16 1.276,10

SECRETARIA 11.106,73
Sou secretaria 7.265,36 7.575,91
S. Social secretaria 2.397,57 2.500,05
Comptabilitat i Gestoria 1.443,80 1.443,58

SUPLÈNCIES 313,35
Suplències personal 313,35 278,75

 
IMPREVISTOS 4.856,71
Impagats curs actual 0,00 0,00
Pag. Monitors (sancions retards tardes) 0,00 32,20
Despeses no pressupostades 4.856,71 554,83

TOTAL DESPESES 56.474,76 52.523,25

INGRESSOS
RESULT. ANTERIOR I ALTRES 14.122,76
Saldo curs 2010-2011 14.122,76 14.122,76
Cobrament impagats 0,00 0,00
Cobrament sancions retards tardes 0,00 75,46
Subvenció Ajuntament 0,00 0,00

QUOTES 42.352,00
48 nens/es FUTBOL x 26 euros x 8 mesos 9.984,00 10.522,50
17 nens/es  INIC. ESPORT. X 23 €  x 8 mesos 3.128,00 3.013,00
24 nens/es  PRE-ESPORT x 23 euros x 8 mesos 4.416,00 4.025,00
22 nens/es  PATINATGE x 23 euros x 8 mesos 4.048,00 4.370,00
25 nens/es  TEATRE x 23 euros x 8 mesos 4.600,00 4.784,00
Material Teatre 8,. € / nen) 200,00 224,00
10 nens/es  ESCACS x 26 euros x 8 mesos 2.080,00 2.080,00
29 nens/es  VOLEIBOL x 24 euros x 8 mesos 5.568,00 5.568,00
12 nens/es  MAGIA x 29 euros x 8 mesos 2.784,00 2.871,00
20 nens/es BOLLYWOOD x 25 x 8 mesos 4.000,00 3.900,00
8 nens/es TASTAOLLETES x 24 x 8 mesos 1.536,00 1.848,00
Quota assegurança nens fora escola 8,00 12,00

TOTAL INGRESSOS 56.474,76 57.415,72

DIFERÈNCIA INGRESSOS-DESPESES 4.892,47

SALDO SALDO RESULTAT 
INICIAL FINAL CURS 

14.122,76 4.892,47 -9.230,29



A.M.P.A. TORRENT CAN CARABASSA ATIPICS

PRESSUPOST ATÍPICS CURS 2011/12 

TOTAL PPT. PRESSUPOST REALITZAT
DESPESES ANUAL € ANUAL € DETALL

ADQUISICIÓ ATÍPICS 12.920,00
Compra loterIa 10.000,00 8.907,00
Mercats segona ma i festa fi de curs 2.000,00 1.385,00
Compra samarretes 0,00 0,00
Compra gots 720,00 780,81
Despeses bar i altres 200,00 223,35

DESTINACIO ATIPICS 5.000,00
Projecte pati 5.000,00 9.231,65

IMPREVISTOS 5.070,68
Despeses no pressupostades 5.070,68 301,11

TOTAL DESPESES 22.990,68 20.828,92

INGRESSOS 22.990,68
Resultat acumulat  2010/2011 7.801,37 7.801,37
Venda lotería 13.000,00 11.349,20
Venda roba i joguines 679,31 679,31
Venda llibres i altres 400,00 522,00
Venda samarretes 250,00 879,00
Venda gots 450,00 285,00
Venda bar i altres 410,00 531,06

TOTAL INGRESSOS 22.990,68 22.046,94

DIF. INGRESSOS i DESPESES 1.218,02

HISTÒRIC ATÍPICS

saldo fins curs 07/08 -234,50

07/08   ingressos (15.964,27)  /  despeses (14.479,56) 1.484,71 
08/09   ingressos (13.636,48)  /  despeses (11.403,26) 2.233,22 
09/10   ingressos (16.038,79)  /  despeses (15.006,44) 1.032,35 
10/11   ingressos (16.714,09)  /  despeses (13.428,50) 3.285,59

TOTAL 7.801,37



AMPA TORRENT DE CAN CARABASSA

PRESSUPOST ESCOLA D'ESTIU 2012
PRESSUPOST REALITZAT

DESPESES

SOUS  I SEG. SOCIAL 25.185,53
Sou coordinadora 2.522,66 2.522,66
Sou secretaria 2.805,46 2.805,46
sous monitors  :
activitats matins, tardes,
suport mitja jornada, menjador
Guarderia mati i guarderia
tarda, reforç sortides. 19.857,41 18.438,70

PISCINA 200,00
Productes piscina 200,00 111,29

ADMINISTRACIÓ 451,97
Despeses gestió cobrament 50,00 56,66
Gestoria 401,97 401,97

MATERIAL I MITJANS 2.321,03
Material fungible 1.200,00 1.064,96
8 h. preparació Casal monitors 1.121,03 934,19

SUPLÈNCIES 503,71
Monitors 447,60 629,49
Secretaria 56,11 0,00

DINARS 6.876,97
1972 menus x 3.26 euros 6.428,72 5.645,39
275 x menús monit. X 1,63 € 448,25 444,47

EXCURSIONS 770,00
targes bus (T 10) 300,00 407,00
Piscina Horta (grans) 220,00 219,20
Piscines Creueta 250,00 358,50

NETEJA ESCOLA 2.761,20
5 h. diàries escola+menjador 2.761,20 2.640,13

SERVEI SEGURETAT PATI 3.200,00
Vigilant 12 h. dia de 17 a 5 h. 3.200,00 4.494,38

IMPREVISTOS 2.801,03
Despeses no pressupostades 2.801,03 367,10

TOTAL DESPESES 45.071,44 41.541,55

INGRESSOS

RESULT. ANTERIORS I ALTRES 3.774,44
Superàvit Esc. Estiu  2011 3.774,44 3.774,44

QUOTES 41.297,00
Quotes setmanals 40.967,00 38.979,50
guarderia mati setmanal 330,00
tiquets menjador 0,00 16,00
tiquets guarderia mati 0,00 56,00

Asseg. Nens fora 48,00

TOTAL INGRESSOS 45.071,44 42.873,94

DIFERÈNCIA INGRESSOS - DESPESES 0,00 1.332,39

SALDO SALDO SALDO
INICIAL FINAL CURS
3.774,44 1.332,39 -2.442,05



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST FUNCIONAMENT D'AMPA CURS 2012/13

TOTAL PPT. PRESSUPOST

DESPESES ANUAL € ANUAL €

DIFUSIÓ 2.200,00

Revista 1.700,00

Circulars 300,00

Xerrades (escola de mares i pares) 200,00

FAPAC 355,00

Quota i Assegurança FAPAC 355,00

MATERIAL I MITJANS 1.200,00

Provisió material Ampa 500,00

Material fungible i arxiu 300,00
Comunicacions (Correu, mòbil) 400,00

SECRETARIA 4.354,59

Sou secretaria 2.848,15

S. Social secretaria 939,89

Comptabilitat i Gestoria 556,55

Desplaçaments secretaria 10,00

SUPLÈNCIES CURTES 37,88

Suplències secretaria 37,88

CONTI NGÈNCIES 600,00

Fons contingències 600,00

IMPREVISTOS 174,03

Impagats curs actual 0,00

Despeses no pressupostades 174,03

TOTAL DESPESES 8.921,50

INGRESSOS

RESUL. ANTERIORS i ALTRES 1.221,50

Saldo curs 11-12 718,54

Cobrament impagats 302,96

Interessos anuals banc 200,00

QUOTES 7.700,00

350 famílies x 22 € anuals 7.700,00

TOTAL INGRESSOS 8.921,50



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST MATERIAL I FUNCIONAMENT D'ESCOLA CURS 2012/13

TOTAL PPT. PRESSUPOST
DESPESES ANUAL € ANUAL €

MATERIAL I MITJANS 30.119,40
GESTIÓ DIRECTA ESCOLA
Multicopista
Fulls A4 + fungible general
Fotocopiadores
Fungible ordinadors 30.119,40
Fungibles cicles
Material classes i especialitats
Festes populars

ASSEGURANÇA 1.600,00
Assegurança accidents alumnes 1.600,00

LLIBRES TEXT 19.942,48
Amortització llibres curs 12/13 (1/4) 2.227,78
Renovació llibres fungibles (1 any) 13.500,00
Renovació fungible parvulari (1 any) 4.000,00
Amortització llibres curs 10/11 (3/4) 175,22
Amortització llibres curs 11/12 (1/4) 39,48

MANTENIMENT 420,00
Manteniment programes 420,00

SECRETARIA 19.580,40
Sou secretaria 11.629,94
S. Social secretaria 3.837,88
Comptabilitat i Gestoria 2.272,57
Despeses cobrament rebuts 1.800,00
Desplaçaments ambulatori 40,00

SUPLÈNCIES CURTES 154,68
Suplències secretaria 154,68

IMPREVISTOS 3.971,15
Impagats curs actual 0,00
Despeses no pressupostades 3.971,15

TOTAL DESPESES 75.788,11

INGRESSOS

RESUL. ANTERIORS i ALTRES 4.523,11
Saldo curs 11-12 2.986,81
Cobrament impagats 1.536,30

QUOTES 71.265,00
435 nens x 10,5€ x 10 mesos FUNC. 45.675,00
384 nens x 60 €  LLIBRES P4 a 6è 23.040,00
51 nens x 50€ LLIBRES P3 2.550,00

TOTAL INGRESSOS 75.788,11



A.M.P.A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST ESPAI MIGDIA CURS 2012/13

TOTAL PPT. PRESSUPOST
DESPESES ANUAL € ANUAL €

MENJADOR + TALLERS 182.157,64
Sou coordinadora 9.979,88
Sous monitors 123.903,07
S.Social coordinadora 3.293,36
S. Social monitors 40.888,01
sou neteja menjador (1 1/2 h. Diària) 3.077,68
S.social neteja menjador 1.015,63

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

QUEVIURES, MATERIAL I MITJANS MENJADOR 3.000,00
Material 800,00
Reparacions i manteniment 100,00
Neteja menjador 1.500,00
Neteja alts cuina 600,00

SERVEI DE CUINA 207.307,44
61.122 serveis alumnes  x 3,32 202.925,04
2.640 serveis monitors x 1,66 euros 4.382,40

SOU SECRETARIA 5.756,58
Sou Secretaria 3.773,80
S. Social secretaria 1.245,35
Comptabilitat i Gestoria 737,43

SUPLÈNCIES 5.615,30
Suplències personal 5.615,30

IMPREVISTOS 1.541,35
Impagats curs actual 0,00
Despeses no pressupostades # 1.541,35

TOTAL DESPESES 406.878,31
INGRESSOS

RESUL. ANTERIORS i ALTRES 15.488,31
Saldo curs 2011-2012 5.509,19
Cobrament impagats 9.979,12

QUOTES 391.390,00
380 nens x 112 x 9 quotes 383.040,00
Dinars esporàdics 400 tiq x 8€ 3.200,00
Dinars forçats (13h30 -15h) 30 tiq x 5 € 150,00
Discontinus fixos 5.000,00

TOTAL INGRESSOS 406.878,31



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST GUARDERIA CURS 2012/13

TOTAL PPT. PRESSUPOST
DESPESES ANUAL € ANUAL €

PERSONAL GUARDERIA 22.595,37
Sous monitors 16.248,38
S. Social monitors 5.361,97
Sou coordinadora 740,62
S. Social coordinadora 244,41
Sous monitors horari intensiu juny 0,00

MATERIAL I MITJANS 300,00
Material 300,00

SECRETARIA 1.810,24
Sous Secretaria 1.186,73
S. Social Secretaria 391,62
Comptabilitat i Gestoria 231,90

SUPLÈNCIES 362,61
Suplències personal guarderia 362,61

IMPREVISTOS 504,25
Impagats curs actual 0,00
Pag. Monitors (sancions retards tardes) 0,00
Despeses no pressupostades 504,25

TOTAL DESPESES 25.572,47
INGRESSOS

RESUL. ANTERIORS i ALTRES 1.372,47
Saldo curs 11-12 740,24
Cobrament impagats 632,23
Cobrament sancions retards tardes 0,00

QUOTES 24.200,00
50 nens mati (9*30) 13.500,00
10 nens tarda (9*20) 1.800,00
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) 4.200,00
Discontinus fixos tarda (1/2+8+1/2) 2.300,00
Quotes guarderia intensiva juny 0,00
Esporàdics intensiva juny 0,00

TOTAL INGRESSOS 25.572,47



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST NATACIÓ CURS 2012/13

TOTAL PPT. PRESSUPOST
DESPESES ANUAL € ANUAL €

ACOMPANYANTS 13.951,65
Sou coordinadora 18,52
Sous monitors 10.260,73
S.Social coordinadora 6,11
S. Social monitors 3.386,04
Suport  P-3 octubre 280,25

Parvulari 21.186,00
P3 a P5 :  21,40 €/nen x 9 mesos 21.186,00

Primària 21.609,00
1r a 4t :  17,15 €/nen x 9 mesos 21.609,00

SECRETARIA 36,20
Sou secretaria 23,73
S. Social secretaria 7,83
Comptabilitat i Gestoria 4,64

SUPLÈNCIES 205,54
Suplències personal acompanyant 205,54

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

TOTAL DESPESES 56.988,40
INGRESSOS

RESUL. ANTERIORS i ALTRES 4.518,40
Saldo curs 2011-2012 -1.195,53
Cobrament impagats 1.410,98
Aportació d'altres ppts. 4.302,95

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

TOTAL INGRESSOS 56.988,40



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST EXTRAESCOLARS CURS 2012/13

TOTAL PPT. PRESSUPOST
DESPESES ANUAL € ANUAL €

MONITORS 11.050,68
Sou monitora 532,25
S.Soc. monitora 175,64
Sou coordinadora 7.776,53
S.Social coordinadora 2.566,26

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 30.716,48
FUTBOL 4 grups (Diver's) 6.238,72
INIC.ESPORTIVA  1 grup  (Diver's) 1.299,76
PATINATGE  2 grups   (Diver's) 2.599,52
PRE-ESPORT  2 grup  (Diver's) 2.599,52
TEATRE  20 nens/es P3 a 3r (Clara Puerto) 3.040,00
TEATRE  15 nens/es 4t a 6è (Clara Puerto) 2.640,00
Material Teatre (8,-€ x nen) 280,00
ESCACS   10 nens/es   (Pep Melendres) 1.760,00
VOLEIBOL 2 grups (Divers) 2.599,52
MÀGIA 12 nens  (Sergio Rodríguez) 1.299,76
BOLLYWOOD   30 nens/es  (Gustavo Corral) 4.800,00
DIBUIX I PINTURA 1 grup (Diver's) 1.559,68

SECRETARIA 6.516,88
Sou secretaria 4.272,22
S. Social secretaria 1.409,83
Comptabilitat i Gestoria 834,82

SUPLÈNCIES 250,99
Suplències personal 250,99

IMPREVISTOS 85,44
Impagats curs actual 0,00
Cobrament assegurança nens de fora 0,00
Pag. Monitors (sancions retards tardes) 0,00
Despeses no pressupostades 85,44

TOTAL DESPESES 48.620,47

INGRESSOS
RESULT. ANTERIOR I ALTRES 4.892,47
Saldo curs 2011-2012 4.892,47
Cobrament impagats 0,00
Cobrament sancions retards tardes 0,00

QUOTES 43.728,00
50 nens/es FUTBOL x 26 euros x 8 mesos 10.400,00
18 nens/es  INIC. ESPORT. X 23€  x 8 mesos 3.312,00
25 nens/es  PATINATGE x 23 euros x 8 mesos 4.600,00
22 nens/es  PRE-ESPORT x 23 euros x 8 mesos 4.048,00
20 nens/es  TEATRE x 23 euros x 8 mesos 3.680,00
15 nens/es  TEATRE x 26 euros x 8 mesos 3.120,00
Material Teatre 8,. € / nen) 280,00
10 nens/es  ESCACS x 26 euros x 8 mesos 2.080,00
16 nens/es  VOLEIBOL x 24 euros x 8 mesos 3.072,00
8 nens/es  MAGIA x 23 euros x 8 mesos 1.472,00
30 nens/es BOLLYWOOD x 25 x 8 mesos 6.000,00
8 nens/es DIBUIX I PINTURA x 26 x 8 mesos 1.664,00
Quota assegurança nens fora escola 0,00

TOTAL INGRESSOS 48.620,47



A.M.P.A. TORRENT CAN CARABASSA ATIPICS

PRESSUPOST ATÍPICS CURS 2012/13

TOTAL PPT. PRESSUPOST
DESPESES ANUAL € ANUAL €

ADQUISICIÓ ATÍPICS 11.700,00
Compra loterIa 10.000,00
Mercats segona ma i festa fi de curs 1.500,00
Compra samarretes 0,00
Compra gots 0,00
Despeses bar i altres 200,00
Comissió defensem l'escola 200,00

DESTINACIO ATIPICS 0,00
Projectes 0,00

IMPREVISTOS 3.768,02
Despeses no pressupostades 3.768,02

TOTAL DESPESES 15.468,02

INGRESSOS 15.468,02
Resultat acumulat  2011/2012 1.218,02
Venda lotería 12.000,00
Venda roba i joguines 700,00
Venda llibres i altres 450,00
Venda samarretes 500,00
Venda gots 200,00
Venda bar i altres 400,00

TOTAL INGRESSOS 15.468,02



  



         DOCUMENTACIÓ ASSEMBLEA ORDINÀRIA CURS 2011-2012 
Barcelona, 14 de febrer de 2013 

C/ Llobregós, 17-23                              
08032 Barcelona        
Tel.:93 407 40 15 
http://AMPAcarabassa.wordpress.com                                                                                                                            

QUOTES CURS 2012/2013 
 
Material i funcionament 10,50 (10 quotes) 

Renovació Llibres 50,00 (1 quota -setembre-) 

Quota Ampa 22,00 (1 quota per família -gener-) 

 
Espai migdia - menjador  (12,30  a 15 h.) 112,00 (8 quotes d'octubre a maig, 

setembre i juny : 1/2 quota) 
tiquet menjador 8,00  

Per a informació de les quotes de menjador de dies fixes discontinus pregunteu a secretaria. 

 
Natació 22,00 (9 quotes d'octubre a juny) 

 
Guarderia mati 30,00 

Guarderia tarda 20,00 

(8 quotes d'octubre a maig, 
setembre i juny : 1/2 quota) 

tiquet guarderia mati 3,00  

tiquet guarderia tarda 2,00  

Per a informació de les quotes de guarderia de dies fixes discontinus pregunteu a secretaria. 

 
Sortides classes 7,00 

Colònies P3 a 5è 12,50 

Colònies 6è 16,35 

(10 quotes) 

 
Escola futbol 26,00 

Inic. Esports 23,00 

Pre-esport 23,00 

Patinatge 23,00 

Teatre P4 a 3r 23,00 

Teatre 4t a 6è 26,00 

Escacs 26,00 

Màgia 23,00 

Dibuix i pintura 26,00 

Voleibol 24,00 

Bollywood 25,00 

(8 quotes d'octubre a maig) 
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