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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ CASAL D’ESTIU 
 
FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DEL CASAL 
 
Aquest any el casal ha constat de 8 torns: 

 del 29 de juny al 3 de juliol, del 6 al 10 de juliol, del 13 al 17 de juliol, del 20 al 24 de juliol, del 27 al 31 de 
juliol, de l’1 al 4 de setembre i del 7 al 10 de setembre. A més com a novetat d’any any s’han fet unes mini-
colònies (del 25 I 26 de juliol) 

 
COLÒNIES 
 
Vam tenir 31 participants. Es van fer a la casa de colònies Mas Banyeres (Centelles) aquestes van estar organitzades per 
l’empresa Mes que Esport, amb el personal de l’equip de monitors/es de la nostra escola, fent aquests el projecte de 
les activitats.  
 
Les mini-colònies van ser d’una nit sortint dijous a les 09:00h i tornant divendres a les 17:00h, el preu van ser 86€, en 
aquest cas només va ser becat un nen amb el 90%, també perquè havia sigut l’únic que l’havia sol·licitat). 
Es valora positivament l’experiència. 
 

CASAL 
 
Les opcions horàries  del casal han estat de 9 a 13h, de 9 a 15h amb el dinar i de 9 a 16’30h. Independentment de 
l’opció triada per a les famílies el dimecres i el divendres els nens/es feien tots la franja de 9 a 16’30h.  
 
El dimecres ja que el grup de grans (2n en amunt) anaven a la piscina tot el dia i dinaven de pícnic.  
 
El grup de P3 a 2n anaven a la piscina, però venien a dinar a l’escola. La piscina dels grans ha estat la Clota, i la de els 
altres la Creueta del Coll. 
 
Els divendres marxàvem d’excursió tot el dia també amb pícnic. Aquest any els infants que la seva opció horària era fins 
les 13h, el dia de sortida es portaven ells/es el dinar de casa. 
 
Les famílies que ho han necessitat han pogut utilitzar el servei d’acollida matinal de 7’30 a 9h vam proposar el servei 
d’acollida de tarda però no va sortir, no teníem suficients nens per poder oferir-lo. 
 
L’equip de monitors/es està format per a persones que durant l’any ja treballen amb nosaltres. 
 

EL CENTRE D’INTERÈS D’AQUEST CASAL HA ESTAT EL DE LES LLEGENDES 
 
1a setmana: La llegenda d’Escalibur. Al llarg de la setmana vam explicar la llegenda i cada grup va  buscar la manera de 
poder agafar l’espasa i així poder ensenyar a tots els altres el seu enginy.  
Aquesta setmana vam anar d’excursió tots junts al parc de les Glòries. 
 
2a setmana: El Dorado. Vam  haver d’esbrinar si va ser  cert que va existir aquesta ciutat. Cada grup va fer  la ciutat tal i 
com se la imaginava. El divendres vam d’anar d’excursió, amb autocar, al parc de bombers del Prat de Llobregat. També 
aquesta setmana, el grup de grans va anar afer una activitat a la residència d’avis Bonavista del c/ Pedrell 111-115. Vam 
fer una activitat de cuina freda, vam cuinar entre tots i després s’ho van menjar. Va ser una activitat molt bonica i molt 
emotiva. Tan avis com nens van gaudir molt. 
La sortida d’aquesta setmana a partir de P5 va ser al Parc de Bombers on els nens amb ruixada inclosa s’ho van passar 
bomba. P3-P4: Van anar al Turó de la Peira. 
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3a setmana: La caixa de Pandora. Sense saber com vam destapar la caixa, sense voler vam deixar anar molts perills.... 
la tasca de la setmana va ser superar aquests perills i així poder-la tancar. La sortida setmanal va ser a les Golondrines. 
 
4a setmana: L’unicorn perdut.  En aquí vam conèixer de l’existència de la última família d’unicorns, vam haver d’ajudar-
los a tornar a casa i així vam conèixer tots els seus poders. El divendres vam anar a veure un espectacle al Rei de la 
Màgia, també vam visitar el museu. 
 
5a setmana:  L’arbre encantat:  Aquesta és la llegenda d’un nen que en mig d’un bosc es troba un arbre immens i 
preciós... la història diu que qui aconsegueix  entrar dins  no sortirà indiferent. Finalment nosaltres vam poder 
aconseguir entrar dins de l’arbre.  
En aquí vam anar tots junts al Climbat, a la Foixarda. Aquesta setmana vam tornar a anar a la residència per a fer una 
activitat amb els avis. La 1a vegada va agradar tant que per les dues parts vam decidir repetir l’experiència. Aquest cop 
vam fer una activitat de pintar cares. 
 
6a setmana: L’Atlàntida.  Com es va formar? Aquesta és la llegenda que vam descobrir al llarg de la setmana. Al ser 
setmana de 4 dies vam fer sortida única a la piscina, a la Creueta del Coll. 
 
7a setmana: L’atrapasomnis: Un indi molt gran i molt estimat per la seva tribu  ens va explicar, mitjançant l’objecte de 
l’atrapasomnis,  el que has d’aprendre per a fer un bon ús de les idees, els somnis ...  per a saber triar entre les bones i 
les males idees. Aquesta setmana també era de sortida única, els petits havien d’anar a la Creueta del Coll i els grans a 
fer una passejada amb bicicleta pel front marítim. Va `ploure i no vam poder fer cap sortida 
 

PARTICIPACIÓ PER SETMANES 
 
 1a set. 2a set. 3a set. 4a set. 5a set. 6a set. 7a set.  

OPCIÓ A 13 15 12 7 3 6 6 

OPCIÓ B 13 17 13 13 8 8 12 

OPCIÓ C 58 67 53 37 23 28 43 

TOTAL 84 99 78 57 34 42 61 455 

 

SERVEI D’ACOLLIDA 
 
1a set. 2a set. 3a set. 4a set. 5a set. 6a set. 7a set. 

9 9 10 6 4 9 8 

 
AJUTS 
 
Com a novetat econòmica aquest any el casal s’ha homologat a L’Ajuntament de Barcelona, amb aquesta homologació 
hem aconseguit que les famílies optessin a estar becadse entre un 30%-60% o 90%. 
 
La quantitat becada que ens ha atorgat l’Ajuntament a les famílies és de: 9.621,47€. 
 
També amb l’homologació vam tenir la neteja coberta però ens vam adonar que depèn quina setmana feia falta més 
hores. 
 
Com a novetat per els nens de Necessitats Especials l’Ajuntament va posar monitors especials per ells i per ajudar als 
nostres monitors. 
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CARTELL INFORMATIU 
 

 
 
ENQUESTA DE VALORACIÓ 
 
S’annexa l’informe de l’enquesta de valoració del casal al final de la documentació 

 
MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
 
Lídia Toda,  Veronica Sant Maurici, Silvia García, Montse Paradeda, Mónica Gómez. Silvia Buyé. 
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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 
 
Aquest any ha estat el 10è curs que funciona el web de l’AMPA i el 5è en la plataforma de Wordpress, es va escollir 
aquesta plataforma per la seva gratuïtat i perquè som autònoms per la seva actualització i creiem que no perilla 
quedar-se sense servei. Hem seguit presents a les xarxes socials, concretament a facebook i twitter. 
 

ESTADÍSTIQUES  
 
ampacarabassa.wordpress.com 
Al darrer curs, s’han publicat 77 entrades/notícies, amb un total de 20.136 visites (l’any passat van ser 87 
entrades/notícies i 34.404 visites en el mateix període), és a dir que em baixat visites rebudes però l’any passat va 
haver el mes de juliol 15.774 visites i aquest any 1.492, lo de l’any passat no era un valor normal que desconeixem el 
motiu, és a dir que les visites en veritat s’han mantingut a l’alça. Els mesos de setembre i octubre és quan hi ha més 
visites, per la qual cosa entenem que reflecteix que les visites busquen informació útil per començar el curs i després 
febrer/març/abril també hi ha més visites que suposem de famílies que estan buscant escola pels seus fills/es. 
 
Les 10 pàgines més visitades van ser: Pàgina d’entrada, contacte, Natació, Documentació de reunions, Horaris i preus 
de les activitats extraescolars, Informació de les extraescolars, Calendari de les colònies, Enquesta Torrentera, Espai 
migdia i Calendari d’activitats. És a dir que la majoria busca informació pràctica i no trobem fina a la posició 17 la 
primera pàgina de conulta de Com funciona l’AMPA. 
 
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 ara ja és facebook i twitter, topt i així 
la pàgina d’origen amb més entrades és el blog de l’escola  
 
Es reforça el que sempre ens trobem de la poca inter-activitat  mitjançant internet. 
 
Twitter - @Ampa_carabassa 
Hem triplicat en un any el nombre de seguidors, ja en són 722 (és veritat que alguns seguidors són amb intencions 
comercials) i per l’altra banda nosaltres seguim al voltant de 140 usuaris, intentem no seguir als comercials ja que seria 
un bombardeig de twitts. Durant el curs s’han fet 93 piulades, molts menys que l’any passat i ens han mencionat en 30 
piulades i han fet retweet de 29 piulades.  
 
Facebook 
Comptem al voltant de 244 seguidors.  
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 vuitè curs que funcionen les llistes de distribució de comunicació mitjançant correu electrònic.  A final de curs hi 
ha aproximadament unes 500 adreces donades d’alta al servei estabilitzant el nombre des del curs passat.  

http://ampacarabassa.wordpress.com/


Aquest any ja és el segon que s’ha deixat d’utilitzar la comunicació per motxilla, fet que ens ha permès estalvi tant en 
paper, temps, recursos econòmics i humans així com la reducció de generació de residus.  
Durant l’any s’han enviat al voltant de 71 missatges, que representa un increment sobre els 48 del curs passat. 
 

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. 
 

 
MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
 
Joan Vilademunt i col·laboració d’altres a les xarxes socials 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ DE LOTERIA DE NADAL 
 

Pel curs 2014 – 2015 s’ha encarregat la mateixa quantitat de butlletes que el curs anterior. DÈCIMS DEL NÚMERO 
37531 del sorteig de Nadal  

S’ha comprat la loteria a l’administració de loteria habitual: C/ Lloret, 94. L’administració ha canviat de propietàries, 
però el funcionament ha estat el mateix que en cursos anteriors. 

A cada nen de l’escola se li ha ofert un talonari amb 10 butlletes a un preu de 3 €/butlleta. D’aquests, es juguen 2,30 € i  
0,70€ són recaptació per l’AMPA. 

S’han fixat 4 dies per recollir les matrius, els diners i les butlletes sobrants, el primer d’ells, exclusivament per les mares 
i pares enllaç i els altres tres, per totes les famílies. També s’ha venut loteria a la fira de roba i joguina de segona mà. 
L’AMPA s’ha quedat amb 32 butlletes. S’ha girat rebut a 4 famílies que no havien retornat les butlletes ni pagat els 
diners un cop s’havia exhaurit el temps per retornar-ho. La recollida ha estat distribuïda de la següent manera: 

 

 05-12-2014. 3.045,00 €.  

 10-12-2015. 2.810,00 €. 

 12-12-2015. 4.026,00 €.   

 14-12-2015. 1.350,00 €. 

 16-12-2015.    147,00 €. 

 Àvia.                   6,00 €. 

 Ampa 32 butll.  96,00 €. 

 Rebut Girat.    120,00 €. 
 

En total s’han recollit 11.610,00€.  8.901,00 € han estat destinats a  pagar els dècims a l’administració de loteria (446 
dècims comprats). El benefici per l’AMPA ha estat de 2.709,00€. Hi ha un desquadrament comptable de 10€. S’han  
retornat 48 talonaris (480 butlletes).  

El número va ser premiat amb la pedrea, i es van retornar 11,50 € per butlleta. Van haver famílies que no van anar a 
cobrar el premi, que es va quedar com a benefici per l’AMPA, en total: 2.415.00€ 
 
 

MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
 
Lídia Marín, Montse Baldrich i Sílvia Buyé 
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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 quatre persones, no és 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 2013-2014 
 
1 Mercat de Roba i Joguina de 2a mà 
 Data 14/12/2014 
 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 d’1 euro amb benefici de 
projectes aprovats per l’AMPA. 
Es va dur a terme al matí, fent un acte festiu. Va haver-hi també un servei de Bar, en el 
que es va vendre aperitiu i beguda. Les joguines i la roba que van sobrar es van donar a 
l’escola i les que no es van voler se les va quedar una associació de dones maltractades. 

2 Loteria de Nadal 
 Data Novembre – desembre 2014 
 Descripció La comissió de Loteria va demanar la participació dels pares/mares enllaç per a poder 

fer el repartiment de les participacions. Durant la reunió per a l’organització de la fira 
de joguina i roba, es van repartir els talonaris a cada pare/mare enllaç. Cada enllaç es va 
encarregar de repartir-ho a la seva classe, per tal que així arribés a totes les famílies de 
l’escola. 
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3 Mercat del llibre de 2a mà 
 Data 19/04/2015 
 Descripció Es va fer la recollida de llibres, contes , CD’s, DVD’s i jocs d’ordinador durant la setmana 

anterior a la fira, sol·licitant la col·laboració de les famílies per aportar aquests articles 
usats. Es van vendre a un preu simbòlic d’ 1 euro. Els llibres que van sobrar es van 
repartir entre la nostra escola i d’altres amb menys recursos, la resta es van donar a una 
ONG i al Cotolengo. També hi va haver servei de Bar, amb aperitiu i beguda. 
 
Enguany la fira del llibre va convidar a l’escriptora Margarita Sanz Herranz , que va 
presentar i posar a la venda el seu primer llibre “Los cuadernos de Marcos”, la 
recaptació del qual era íntegra per l’autora, sense cap benefici per l’AMPA. 

4 Quina Carabassera 
 Data 19/04/2015 
 Descripció Els pares/mares de 1r són els encarregats d’organitzar la festa de comiat del curs 

escolar. Una de les activitats que s’ha fet per a recollir diners és la “Quina Carabassera”. 
Els pares i mares de primer van demanar a empreses material divers, amb el que van 
fer lots per donar com a premis de la Quina. 

5 Venda de samarretes  
 Data A les fires 
 Descripció Durant les dues fires també es va posar una paradeta per a la venda de les samarretes 

del 10è aniversari de l’escola. Es van esgotar quasi totes les talles, ara ja només queden 
samarretes de la talla més gran. 
 

 
VALORACIÓ 
 
Durant tot el curs hi ha hagut un gran esforç, feina i implicació dels pares i les mares enllaç, els resultats obtinguts han 
estat 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 enllaç durant aquest curs, animem a que tothom pugui participar en algun 
moment a fer sentir l’escola part nostra i a fer la festa! 
És molt important que pensem que el paper de pares/mares enllaç és prou important com perquè cap classe quedi 
sense representació. 

 
MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
 
La Laia Soler, Sònia Domínguez, Tina Tomás i l’Eulàlia Urgell. 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ D’ESCOLA DE MARES I PARES 
 
QUE FEM: 
 
Les principals tasques d’aquest 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 

 Coordinar l’execució de les activitats pel que fa disponibilitat d’espais, horaris i material necessari 

 Posar a disposició de les mares i dels pares d’un espai on compartir experiències referents a l’educació dels 
fills/es 

 
ACTIVITATS ORGANITZADES DURANT EL CURS 2013-2014 
 
Aquest curs no s’ha organitzat cap jornada, en bon part per la manca d’oferta que no tingui cap cost. 

 
MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
 
Mònica Camacho i Esther Mariné i Silvia Tello 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ “DEFENSEM L’ESCOLA” 
 
Durant el curs 2014-2015 la comissió defensem l’escola ha continuat treballant en la mateixa línia de vetllar pels 
interessos de l’escola pública. Val a dir, que durant aquest curs per problemes organitzatius, aquesta comissió no s’ha 
pogut trobar tantes vegades com ens hagués agradat. Malgrat això, continuem en actiu i amb noves propostes d’acció 
per al curs 2015-2016. 

 

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 14/15: 
 

 Promoure l’ús de les samarretes grogues els dimecres i a les sortides que fan els infants durant el curs. 

 Venda de samarretes grogues a l’escola per promoure el seu ús. 

 Informar a les famílies sobre les proves LOMCE a 3r. 
 

ACTUACIONS PREVISTES PER AL CURS 15/16: 
 

 Promoure l’ús de les samarretes grogues els dimecres i a les sortides que fan els infants durant el curs. 

 Venda de samarretes grogues a l’escola per promoure el seu ús. 

 Xerrada a càrrec de la XEI (Xarxa d’Escoles Insubmises) per tal d’informar de les possibles accions que es 
      poden fer per evitar o minimitzar que la LOMCE entri de ple a les escoles. 

 Coordinació amb les altres AMPAs del barri per tal de dur a terme accions conjuntes. 
 

MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
 
Anais López, Eva Montanet i Miriam Nicodemus 
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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 14 activitats diferents i van sortir 12. 
 
Resum activitats amb horaris i espais durant curs 2014-2015. 

 
Activitat P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è  

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

     
 

D
IV

ER
’S

 Futbol   
dilluns 16:30 a 18:00 

pati - gimnàs 
 

Bollywood    
dijous 16:30 a 17:45 
aula psicomotricitat 

Voleibol     
dimarts 16:30 a 17:45 

pati - gimnàs 

Patinatge  
dijous 16:30 a 17:45 

pati - gimnàs 
   

 

Teatre 
Dimarts de 16:30 a 
17:45 aula especial. 

divendres 16:30 a 17:45 
aula psicomotricitat 

dimecres 16:30 a 18:15 
aula psicomotricitat 

M
O

N
IT

O
R

 

P
R

O
P

I 

Experimentem 
dilluns 16:30 a 17:45 

aula especialitat 
     

 

Escacs   
dimarts 16:30 a 18:15 

aula 

Atletisme   
dimecres 16:30 a 17:45 

pati - gimnàs 
   

HIP-HOP danses urb.     
Dilluns 16:30 a 17:45 
aula psicomotricitat 

 

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

 
 Activitat nova: Hip-Hop Danses Urbanes 

 Es presentem l'activitat nova de Hip-Hop ja que Bollywood no tenia èxit, tot i que a ultima hora un 
grup de nenes de 2n han demanat fer l'activitat no arriben al mínim i pagaran una mica mes. 

 S’ha descartar continuar amb Futbol 4t - 6è i Ioga per nens P5 - 3r ja que no han hagut prou inscripcions. 
 
 

INSCRIPCIONS / ACTIVITATS 
 
El número de nens inscrits ha estat inferior al curs anterior, amb una mitjana de 145 alumnes inscrits. La mitjana del 
curs anterior va ser de 164 alumnes. 
 
La activitat mes popular ha estat Futbol 1r-3r. 
 
Com el curs anterior l’escola ha participat en el torneig de futbol que organitza Diver’s amb grups d’alumnes d’altres 
escoles.  
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La mitjana trimestral de participació per activitat ha estat: 
 
 

Bollywood 2n a 6è 7  alumnes 

Escacs 1er a 6è  10 alumnes 

Futbol 1er a 3er 26 alumnes 

Hip - Hop 4rt a 6é 14 alumnes 

Atletisme 1er a 3er 12 alumnes 

Patinatge P5 a 2n 18 alumnes 

Pre-esport  P4 i P5 14 alumnes 

Experimentem P4 i P5 7 alumnes 

Teatre P4 a P5 9 alumnes 

Teatre 1er a 3er 6 alumnes 

Teatre 4rt a 6é  15 alumnes 

Voleibol 3r a 6è 7 alumnes 

 
 
 

QUOTES 
 
S'han conservat quotes, unificant els preus pel temps de l'activitat, 27€ les activitats de 1h i 15 min i 30€ les activitats 
de 1h i 30/45 min, excepte Bollywood que es va pujar per voluntat de poder fer l'activitat sota els mínims. 

 
FESTA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
Aquesta festa és molt importat per l’activitat ja que és on tots els nens podem mostrar una mica tot el que han aprés, , 
els pares i mares han col·laborat molt amb la festa i ha sigut un èxit. 

 
MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
 
David Gràcia  



         DOCUMENTACIÓ ASSEMBLEA ORDINÀRIA CURS 2014-2015 

Barcelona, 10 de desembre de 2015 

C/ Llobregós, 17-23                              
08032 Barcelona        
Tel.:93 407 40 15 
http://ampacarabassa.wordpress.com                                                                                                                             19 

MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ DE LA REVISTA LA TORRENTERA 
 
Un any més, l’equip de redacció de la revista de l’escola treballa sota els màxims d’utilitzar aquesta via per exposar, 
presentar, informar i obrir debat sobre els temes que considerem d’actualitat, sigui al nostre centre, o sigui, en 
general, en tota la comunitat educativa.  
 
Després de l’impàs de l’edició especial de fa 2 anys, mantenim el format del curs passat i  edicions anteriors, basant-
nos en una publicació de 24 planes editades a tot color, on combinen temes més o menys punyents -que captin 
l’atenció de l’adult i el portin al debat- amb temes més “lleugers” per als petits. D’aquesta manera, intentem elaborar 
un document atractiu i atraient per a tot tipus de lector, adult i infant que, a més de buscar-se entre les planes, és 
capaç de preguntar als grans de casa si s’hi està parlant d’això o allò altre que està passant a la seva escola.    
 
El sistema de treball de la comissió continua sent el de sempre: El grup es reuneix de forma periòdica per tal de 
decidir continguts (aportant idees), reparteix tasques i responsabilitats, es fa recerca d’informació, recopilació, 
redacció, muntatge, maquetació, impressió i distribució. Les trobades, o “posades en comú” es fan més freqüents pels 
volts de les dates en què ha de sortir la revista. A tenir en compte, però, que aquestes “reunions” de darrera hora no 
són sempre presencials, i tampoc sempre de tot l’equip, sinó “en petit comitè” en funció dels temes i arguments i fent 
ús de les tecnologies actuals,  com ara el correu electrònic o bé el WhatsApp. 
 
A tall de recordatori, el gruix de les seccions habituals és: 

CONTINGUT: 
Mantenir el gruix de les seccions clàssiques:  
 

 Editorial: Un cop d’ull crític a una circumstància actual. 

 Reportatge: Abordem un tema d’interès col·lectiu, ja sigui en format d’entrevista o documentant-nos sobre un 
tema i exposant-lo. 

 Obri’m l’aula: Aparador de les aules. A criteri dels mestres es reparteix l’espai entre els diferents cursos, tenint 
en compte que, aquells que apareguin en l’edició del febrer no ho faran en la del juny.  

 Temps de migdia: Espai obert al monitoratge. 

 Parlem-ne: Aprofundim en un tema amb la participació dels pares. Presentem un argument i els plantegem 
preguntes perquè ens en donin el seu parer. Avaluació de resultats. 

 Les Bugaderes: Notícies breus de l’escola. 

 Trenca’t la closca: Entreteniments de llengua i mates, i tira còmica. 

 El Racó de l’AMPA: La Junta directiva pren la paraula. 
 
Es manté 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” 
 
Es continua aportant informació sobre la foto que conforma la portada i es fan aparèixer, en la mateixa plana, els 
aparadors de l’AMPA (Facebook, Twitter, web, blog)  i les vies de participació a La Torrentera 
(latorrentera.carabassa@gmail.com). 

FORMA/LOGÍSTICA: 
 
Es segueix apostant per l’edició a tot color, amb  2 edicions anuals, una pel febrer i una altra per final de curs i, després 
de l’edició del juny de 2014 en què vam necessitar fer créixer en 4 planes la revista , tornem a l’extensió habitual de les 
24 planes. 
 
Fer més extensa la revista en la seva 2a edició, ens fa sortir-nos del pressupost anual en 160 €. Per descomptat, La 
Torrentera exposa el tema a la Comissió Econòmica, que dóna el vistiplau a aquesta despesa extra. 
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Es manté i respecta el pressupost que aquesta comissió té des de fa més de 6 anys, 1.600 €/curs, import que va 
destinat íntegrament a la impressió de la revista.  
 
Seguim apostant per tiratges de 500 exemplars per edició. Com sempre, els sobrants, no lliurats, es continuaran 
repartint durant les jornades de portes obertes, portant-les a espais públics del barri, com ara la Biblioteca Can 
Mariner o es lliuraran a petició de tot aquell que hi estigui interessat. 
 

EDICIONS D’AQUEST CURS 
 
La primera publicació del curs, Nº23 (Febrer), surt al carrer el dia 18 d’aquest mes, i esdevé, possiblement, l’edició 
més reivindicativa de la història de la revista.  Una portada prou explícita, amb un cor gegant i un “VOLEM” seguit 
d’exclamacions, dóna pas a un seguit de reivindicacions (amb més o menys “solera”) dels nostres nens i nenes: 
colònies, institut, escola de música municipal, camins verds,... 
 
Ja des de l’Editorial: “I no passa res”, ens fem ressò de la quantitat de barbàries que estem patint diàriament a les 
nostres escoles, mentre la majoria de la comunitat es manté impassible, mirant-s’ho des de fora, com si el tema no 
anés amb ell o fos algú altre qui li hagués de treure les castanyes del foc. 
 
Aprofitant que algunes mares de l’AMPA estan involucrades en la Plataforma “Horta vol Institut” ens fem ressò de la 
carencia de Centre Públic per a l’ensenyament d’ESO al barri d’Horta.   Es presenta el projecte de la creació d’un 
institut al barri i es detalla tota la informació que es té al respecte, com ara la possible ubicació del centre, en quin 
punt està el desenvolupament del pla, amb qui s’ha parlat,  sensacions que es tenen.... 
 
Es fa també un reportatge sobre l’estat actual de les obres de la Masia de Can Fargas que ha d’acollir l’escola de música 
municipal del barri, reivindicació històrica de la població hortenca. Es fa referència a la història de la masia i s’hi parla 
del projecte, de l’estat de les obres i del pressupost que hi ha assignat per aconseguir la tan reclamada escola.  
 
En aquest número participen en la secció “Obrim l’aula” les classes de P3, P4, P5, 1r, 3r i 5è.  
 
Dediquem el Parlem-ne a un tema d’actualitat entre grans i menuts: la cuina, que darrerament sembla més present 
que mai en les nostres vides, arran de certs programes de televisió que han portat aquesta disciplina a totes les cases 
en format de concurs, jocs de taula, revistes... Entrevistem l’Ada Parellada per saber què en pensa, del boom de la 
cuina, i conèixer com es manega ella entre fogons i què busca i espera del públic més menut. Com sempre, elaborem la 
part final del reportatge, “Què n’opinen els pares?” partint de l’enquesta que els hem facilitat  sobre aquest tema, i 
que ens ajudarà a esbrinar els hàbits dels nostres infants a la cuina i a taula. Per comoditat i estalvi, continuem 
facilitant aquesta enquesta via Web (els pares/mare reben un correu electrònic amb l’enllaç de l’enquesta i el termini 
per a contestar-la). 
 
El “Temps de migdia” ens acosta a la vessant més tendra dels nostres monitors:  les criaturetes que han tingut d’ençà 
que són entre nosaltres.   Precisament, la Junta de l’AMPA, en la seva secció “El Racó de l’AMPA”, agraeix la tasca i 
implicació d’aquest col·lectiu, els monitors i monitores,  que tant fan pels nostres fills i filles.  
 
Acaben de conformar la revista les seccions habituals de “Bugaderes”, fent menció als nous mestres de l’escola, entre 
d’altres notícies breus, i la secció “Trenca’t la Closca”, amb entreteniments sobre llengua (dites i frases fetes en la 
nostra llengua), matemàtiques (jocs amb números), curiositats del llenguatge (Palíndroms) i amb la inserció de la tira 
còmica d’un dels col·laboradors de la revista. La “Contra” és un recull de fotografies de la decoració de l’escola feta, per 
Nadal, amb la col·laboració dels pares. 
 
La segona publicació del curs, Nº 24 (Juny) veu la llum exactament 4 mesos després del número anterior, el 18 de juny. 
Un cop més, ho hem de fer la darrera setmana de curs. Presentem una portada amb un rellotge gegant que domina 
sobre les activitats de qualsevol família tipus. En efecte, en aquest número es porta a debat la conciliació de la vida 
laboral amb la professional. Aquest rellotge, gran i quiet, també vol frapar el lector transmetent-li la idea de stop 
sobtat: un estat que s’acaba per a algú.   
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En efecte, l’Editorial ret homenatge al professor que va ser assassinat, 2 mesos abans, a l’institut Joan Fuster durant la 
seva jornada laboral, tot seguint en la línia dura i critica de la revista, contra aquells que ens volen fer caure en la 
passivitat, en l’oblit, i en l’assumpció, per defecte,  de tot allò que ens arriba. Sense ni dret a rèplica. 
 
Dediquem el Reportatge a les extra-escolars més clàssiques de l’escola, els escacs i el teatre. Tot, de la mà del company 
de l’AMPA que se n’ocupa i dels monitors que imparteixen aquestes disciplines a la nostra escola des de fa una mà 
d’anys. Feia temps que aquest tema ens voltava pel cap i volíem retre un merescut homenatge als protagonistes 
d’aquest article.  
 
En aquest número participen en la secció “Obrim l’aula” les classes de P3, P4, P5, 2n, 4t i 6è. El darrer curs de primària 
té assignat per defecte aquest espai en la darrera edició de cada curs escolar per tal que, si ho desitja, l’utilitzi com a 
reflexió/comiat del seu pas per l’escola.  
 
El “Temps de migdia” dedica el seu espai a exposar els racons que els nens i nenes poden trobar en les estones de 
lleure, havent dinat, i ofereix, un cop més, la possibilitat de col·laborar-hi. 
 
El “Parlem-ne” el dediquem a un tema prou punyent en els darrers temps: La proposta d’agrupar totes les hores 
lectives al matí i deixar la tarda per a activitats amb monitoratge. El tema interessa i preocupa a les 84 famílies de 
l’escola que han contestat l’enquesta base per a elaborar el què n’opinen els pares. Sembla clar que calen reformes 
importants a la societat, no només en l’àmbit laboral sinó també en el cultural, abans de poder entomar un canvi com 
aquest.  
Aprofitem per agrair a les famílies que participen en aquests sondejos tot dient la seva i encoratgem les que no ho fan 
a què s’hi posin. La veu de la revista és la veu de tots i cadascú de nosaltres.  
 
Les “Bugaderes” habituals cedeixen gran part del seu espai a les mestres d’educació especial que es jubilen i sota el 
títol “Un conversa molt especial “ ens ofereixen un diàleg/reflexió sobre el seu pas per la nostra escola, les seves 
experiències i anècdotes i els seus desitjos i plans per a l’etapa que ara comencen.  
 
Les colònies que, en teoria, no havien de fer els alumnes de 1r, 3r i 5è van poder ser organitzades finalment per 
l’AMPA. Així, la “Contra” recull un seguit de fotografies de les convivències d’aquests infants entre ells i els monitors 
que els van acompanyar. 
 
OBJECTIUS 
 
Seguim mantenint els mateixos objectius de sempre:  
 

I. Cercar temes d’interès general dins de l’àmbit educatiu i transmetre’ls al lector per a tenir-lo informat d’allò 
que es cou al seu voltant, d’una manera planera però educativa.  

II. Fer una revista, estèticament, atractiva, i que arribi a grans i petits, mares i pares, mestres,.. 
III. Oferir espai a qui ho demani com a eina de difusió (mestres, famílies, comissions,...) 

 
I hi afegim aquest objectiu, que ja estem complint, però volem emfatitzar: 
 

IV. La revista ha de ser un mirall, un mirall que reflecteixi a les famílies allò que està passant dins l’escola  i que, 
d’una altra manera, potser no arribaria. I a l’inrevés: ha de ser una finestra oberta cap a l’escola, que serveixi 
per transmetre els sentiments de les famílies, les seves inquietuds, els seus malestars, els seus agraïments, els 
reptes comuns, els valors,...  
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Objectius en l’àmbit intern de grup: 
 

V. Fer respectar els terminis de lliurament de material de les parts col·laboradores per tal de disposar del temps 
suficient que requereixen les revisions, correccions i imprevistos de darrera hora. 

VI. Poder copsar el feedback de la nostra tasca. 
VII. Seguir dedicant-hi hores i esforços amb la mateixa il·lusió que fins ara.   

 
 

MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
 
Final d’un altre cicle. En acabar el curs 2014-15 deixen de col·laborar en aquesta comissió en Carles De la Prida i el 
David Serra, en tant que els seus fills més petits acaben 6è. També ho fa la Sílvia Garcia (mare) per motius personals, i 
s’hi afegeix l’Elisabet Bernet (mare d’un alumne de 5è i una alumna de 2n). A tots ells, gràcies. Als que marxen, per fer 
les hores de feina tan enriquidores a tants nivells, a la que arriba, per l’esperit de contribuir, la confiança en el grup i les 
idees joves i fresques que de ben segur aportarà.  
 
L’equip, doncs, que ha fet possible les edicions del curs 2014-2015 és el format per la comissió mixta de mestres i 
pares/mares: Maite Alcaine (mestra), Mar Durán (mare), Silvia García (mare), Jaume Moseguí (pare), Carles de la Prida 
(pare), Jordi Ribé (mestre) i David Serra (pare). 
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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 

 
Després d’haver fet una valoració de diferents empreses de restauració per part de la comissió de serveis, la 
coordinadora i junta de l’AMPA; es decideix canviar la gestió del servei de cuina a l’empresa Pam i Pipa S.L.. Els menús, 
com és habitual, s’elaboren conjuntament amb la nutricionista de Pam i Pipa, la coordinadora i la comissió de 
menjador.  
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. 
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P4: 
Els nens/es de P4 dinen a la classe a les 12h30. Els nens surten a la terrasseta 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 2014/2015 
 
El promig de menús diaris servits durant aquest curs ha estat de: 
 

CURS Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

13-14 373 382 392 395 395 396 399 393 390 384 

14-15 373 406 409 407 408 403 401 397 398 391 

 
Per tant podem dir que el nombre de menús servits ha augmentat una mitja de 9,4 menús durant el curs respecte l’any 
anterior, suposa un augment del 2.4%. 
 
De les demandes fetes a l’Ampa va sorgir la idea de fer jocs dirigits al pati de l’espai migdia.  Després de fer proves 
pilots i diverses reunions amb la comissió mixta, les activitats han quedat de la següent manera:  
 
Vam començar el curs amb les activitats proposades el darrer trimestre del curs passat. 
Així els dies d’activitats van quedar així: 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

P4 Joc organitzat --- --- --- Biblioteca/ disfresses 

P5 --- --- --- Biblioteca/ disfresses Joc organitzat 

1r 
Joc organitzat 

 
--- Piscina 

Jocs de taula/ 
biblioteca 

--- 

2n 
Joc organitzat 

 
--- Piscina 

Jocs de taula/ 
biblioteca 

--- 

3r --- Piscina Joc organitzat --- 
Jocs de taula/ 

biblioteca 

4t --- Piscina Joc organitzat --- 
Jocs de taula/ 

biblioteca 

5è --- Joc organitzat --- Piscina 
Jocs de taula/ 

biblioteca 

6è --- Joc organitzat --- Piscina 
Jocs de taula/ 

biblioteca 
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Va començar anant molt bé, però els problemes van sorgir arrel de que tots els nens i nenes havien de fer les activitats. 
Es va fer una nova proposta que va agradar i és la que vam fer el 2n i 3r trimestre. Consistia en racons de joc 3 dies a la 
setmana ( dimarts, dijous i divendres) Aquests dies es feien jocs amb pilota, cubell de jocs on hi havia raquetes de 
tenis, raquetes de bàdminton, cordes, gomes de saltar, indiakes, frisbies... i una aula per a poder fer jocs de taula i 
mirar contes. A més el dimarts es posava música per a ballar i fer coreografies. 
Els divendres s’utilitzava una aula per a que tots aquells nens/es que volguessin, poguessin fer deures i així avançar 
feina per al cap de setmana. L’activitat que més èxit va tenir van ser els jocs de taula i vam haver de demanar poder 
obrir una 2a aula.  Aquesta proposta de jocs la feien de P5 a 6è. P5 ja que el seu pati desprès de dinar és el gran 
La proposta per P4 va ser dimarts taller de disfresses, dimecres jocs dirigits i els dijous contes i guixos per dibuixar al 
terra. 
 

PISCINA   
 
Aquest servei s’ofereix als alumnes de P3 a 6è, 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. Els nens que no fan piscina es queden a l’escola amb una 
mestra. 
 
Els nens de primària van a la piscina de 13 a 13’50 amb dos  monitors de mitja pensió i dos monitors contractats 
només per fer aquests acompanyaments de 1r a 4t. Per al grup de 5è i 6è només hi van els dos monitors del curs i la 
coordinadora per a fer el suport al carrer. Els nens i nenes que no realitzen piscina es queden amb el  monitor del curs 
al pati de l’escola. 
 

RESUM CURS 2014/2015 
 
El promig de nens que han fet ús d’aquest servei durant aquest curs ha estat de: 
 

CURS Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

13-14 288 286 283 274 272 272 269 267 267 

14-15 336 336 337 318 319 317 309 309 309 

 
Per tant podem dir que el nombre d’infants que utilitzen aquest servei ha augmentat una mitja de 45.7 alumnes 
durant el curs respecte l’any anterior, suposa un augment del 16.6 %. 

 
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 2014/2015 
 
El promig de nens que han fet ús d’aquest servei durant aquest curs ha estat de: 
 
 

 Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Matí 53 (57) 60 (55) 54 (54) 54 (52) 55 (52) 59 (55) 59 (52) 59 (54) 59 (52) 58 (47) 

Tarda 28 (26) 43 (40) 35 (35) 33 (32) 35 (34) 35 (31) 33 (31) 38 (27) 41 (29) 193 (163) 

 
Respecte l’any passat s’ha notat un augment en l’ús de la guarderia, tant de la del matí com la de la tarda. Al matí el ha 
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estat d’un 7.5 % i el de de la tarda d’un  14.7 %. 
 
Dins aquest darrer servei de guarderia de tarda, seguint el que estableix la normativa interna de l’AMPA pels pares que 
incompleixen l’horari de recollida, s’han hagut d’efectuar sancions de 23 fraccions de quart d’hora que representa un 
augment respecte l’any anterior, que es van efectuar 19 fraccions.  

 
MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
 
Maria Lecha, Gemma Bonet i Elena Bacardí. 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ ECONÒMICA 
 
Les quotes fins el curs 2014/25015 s’han establert seguint els següents criteris:  
 

 La quota de l’AMPA és anual i només es cobra per família. 

 La quota de Material i Funcionament que es repartia en deu quotes mensuals i és per infant.    

 L’import total del pressupost de Natació es reparteix en nou quotes mensuals.  

 L’import total dels pressupostos de: Espai de Migdia i Acollida es reparteixen en deu quotes.  

 Les Activitats extraescolars es reparteixen en vuit quotes.  

 Els conceptes de Llibres, Material,  Sortides i Colònies es traspassen directament a l’escola, que és qui els 
gestiona.  

 
El volum global d’ingressos que ha gestionat l’AMPA durant el curs 2014/2015 ha estat de 666.914,73 € amb unes 25 
persones contractades al seu càrrec.  
 
S’han traspassat a l’escola 100.600,37 €, en concepte de materials, renovació de llibres, sortides i colònies.  
La gestió total del curs ha donat un resultat positiu de 14.710,31 €. 
 
De totes les partides pressupostaries, la de més envergadura econòmica és Espai migdia amb 430.957,77 € d’ingressos, 
seguida amb molta distància de Natació amb 62.225 €, i casal d’estiu amb 47.764,21 €. Seguides per AMPA general 
amb 38.939,49€, Extraescolars amb 34.889 €, acollides de matí/tarda amb 26.842,18, Atípics amb 25.297,08€ i 
Colònies AMPA amb 16.203 €. 
 
S’han reflectit com a impagats, a la partida general d’AMPA, el import de 4.533,13 €. Que són els que valorem com a 
incobrables de manera definitiva. 

 
ANÀLISI DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014/2015 
 
 

1.- PRESSUPOST  AMPA 
 
Es tracta del pressupost de funcionament intern de la pròpia AMPA. 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. Aquí s’inclou l’assegurança i la quota d’associació a la FAPAC,  i partides 

pressupostaries de comissions que no tenen pressupost propi. 

En aquest pressupost s’inclou l’ingrés de la Quota AMPA anual de 30 €/família i la quota de 10 mensualitats de 5 

€/alumne (50 € anuals) en concepte de Funcionament i Gestió de l'AMPA. 

  

2.- 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.  
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3.- PRESSUPOST DE NATACIÓ 

 
 Recull les despeses de monitors/es acompanyants i SAFA i es nodreix de les quotes pagades per les famílies, dels 
infants que realitzen aquesta activitat. La quota de piscina és mensual i per al curs 2014/2015 ha estat de 25 €/alumne 
x 9 quotes. 

 
4.- PRESSUPOST D'ACOLLIDA 

 
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 a les criatures d'aquest servei i d'extraescolars es destina a 
compensar al monitor/a, per l’estona que ha de treballar de més, i a l’adquisició de material. 
Les quotes mensuals d'aquests serveis per al curs 2014/2015 han estat: 
 

• Acollida matí de 7:30 a 9 - 32 €/alumne – tiquet esporàdic 3,50 €/dia 
• Acollida tarda de 16:30 a 17:30 - 22 €/alumne – tiquet esporàdic 2,50 €/dia  

 
5.- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  

 
Tenim extraescolars contractades directament a altres empreses (Diver's, ...) i altres en les que contractem directament 
el professional que l'ofereix. 

 
6.- PRESSUPOST CASAL D’ESTIU 

 
S’engloben tots els ingressos i despeses provinents del desenvolupament del casal d’estiu. Aquest any s’ha rebut una 
subvenció de 9.621,47 € pel Casal d’estiu.  

 
7.- PRESSUPOST COLÒNIES AMPA 

 
Es el servei de colònies que hem ofert a tots els alumnes de 1er, 3er i 5é curs, per suplir les colònies programades com 
fins ara per l’escola. 
 
Per al curs 2015-2016 no existirà aquesta partida pressupostaria, ja que en un principi no es preveu que es facin més 
colònies que les programades per l’escola. 

 
8.- 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 a l’activitat pròpia de l’AMPA. Contempla iniciatives que serveixin per enriquir 
social i culturalment el nostre col·lectiu. 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. 
 
També hi partides regularitzades de imports comptables que han estat regularitzats i que tenien saldos incorrectes 
d’altres anys.  
 
Els beneficis d’aquestes partides ha anat destinat a la festa de final de curs, a suportar pèrdues d'anys anteriors, a 
compensar altres partides deficitàries i comissions sense partides pressupostades, ... 
 



         DOCUMENTACIÓ ASSEMBLEA ORDINÀRIA CURS 2014-2015 

Barcelona, 10 de desembre 2015 

C/ Llobregós, 17-23                              
08032 Barcelona        
Tel.:93 407 40 15 
http://ampacarabassa.wordpress.com                                                                                                                             29 

 

PROPOSTES CURS 2015/2016 
 

• PRESSUPOST TOTS SOM ESPECIALS 

Aquesta partida pressupostaria es nova i englobarà tots aquells moviments econòmics que tenen com a fi vetllar per 
una escola inclusiva en horari no lectiu.  Ho gestiona la comissió corresponent i es nodreix en part de subvenció 
pública, i pròpia de l’AMPA.   

 
• PROPOSTA DE QUOTES PER AL CURS 2015/2016 

Arrel dels canvis en la gestió del concepte "Funcionament i gestió" de l'AMPA, que era ambigu i incloïa varis conceptes, 
vam detectar ja el curs passat la necessitat de redefinir les quotes que paguem per infant i per família per pertànyer a 
la nostra associació, l'AMPA. 
 
Fins el curs 2014/2015, pagàvem les següents quotes per aquests conceptes: 
 

• Quota AMPA: 30€/curs/família 
• Funcionament i gestió de l'AMPA: 5€/mes/infant - 50€/curs/infant 

 
En analitzar els ingressos i les despeses de cada partida, vam veure que havíem de reassignar aquests imports per 
adaptar-los a la realitat, i proposem que els imports siguin els següents: 
 

• Quota AMPA: 70€/curs/família (augmentem la quota en 40€ per família/curs)  
• Funcionament i gestió de l'AMPA: 8€/curs/infant (reduïm la quota en 42€ per alumne/curs) 

 
D'aquesta manera, la reassignació afectarà a totes les famílies de forma positiva, l'estructura de l’AMPA continuarà 
sustentada per les famílies i els serveis utilitzats repercutiran mes en els alumnes que els facin servir. 
 
Per altra banda, i arrel del canvi en la periodicitat dels cobraments que gestiona l'escola, proposem cobrar aquestes 
dues quotes en dues vegades, de la següent manera: 
 

• Febrer: primers 50€ de la quota 
• Maig: la resta de l'import (depenent del nombre d'infants per família escolaritzats) 

 

• TRASPAS DE GESTIÓ LLIBRES, MATERIAL, SORTIDES I COLONIES. 

A partir del curs 2015-2016 l’escola gestionarà el cobrament d’aquestes partides 
 

• PRESSUPOST COLONIES AMPA 

Aquest any l’AMPA no farà les colònies per als alumnes de 1er, 3er i 5è. 

 

 
MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
 
Miquel Villalba, Mar-Lia Grande i Sílvia Bayarri.  
Secretaria de l’AMPA: Isabel Valle. 
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PRESSUPOST TOTAL

Despeses Ingressos Resultat

Gestió Ampa General 44.857,16 34.863,18 -9.993,98 

Espai Migdia 413.759,88 419.982,39 6.222,51 

Guarderia 27.907,21 23.653,00 -4.254,21 

Natació 60.485,85 61.800,00 1.314,15 

Extraescolars 37.789,07 42.431,00 4.641,93 

Casal d'Estiu 25.794,40 26.279,00 484,60 

Atípics 10.200,00 11.785,00 1.585,00 

TOTAL 620.793,57 620.793,57 0,00 

CONTABILITAT REAL

Despeses Ingressos Resultat

Gestió Ampa General 33.374,81 38.939,49 5.564,68 

Espai Migdia 426.815,68 430.957,77 4.142,09 

Guarderia 27.295,27 26.842,18 -453,09 

Natació 63.463,59 62.225,00 -1.238,59 

Extraescolars 27.997,01 34.889,00 6.891,99 

Casal d'Estiu 47.859,63 47.764,21 -95,42 

Atípics 25.807,29 25.297,08 -510,21 

Colonies Ampa 15.794,14 16.203,00 408,86 

TOTAL 652.613,28 666.914,73 14.710,31 

A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA
CURS 2014-15



 

AMPA PRESUPOST REAL

MATERIAL I MITJANS 700,00 1.605,60

Material fungible i arxiu 350,00 1.285,44

Comunicacions (Correu, mòbil) 350,00 320,16

ALTRES PROFESSIONALS 5.084,74 5.948,20

Servei gestoria 5.084,74 5.948,20

MANTENIMENT 450,00 0,00

Manteniment informàtic 450,00 0,00

ASSEGURANCES 1.975,00 1.980,00

Quota i Assegurança FAPAC 375,00 370,00

Assegurança accidents alumnes 1.600,00 1.610,00

DESPESES FINANCERES 1.200,00 1.235,05

Comissions cobrament rebuts 1.200,00 1.235,05

DIFUSIÓ i COMUNICACIÓ 2.200,00 2.166,95

Revista 1.800,00 2.031,95

Circulars 400,00 135,00

PERSONAL 19.038,50 9.221,50

Sou secretaria 14.675,23 7.145,40

S. Social secretaria 4.363,27 2.076,10

PÈRDUES PER INCOBRABLES 5.500,00 4.533,13

Rebuts impagats no recuperables 5.500,00 4.533,13

AMORTITZACIONS LLIBRES TEXT 3.083,18 3.083,18

ALTRES 1.200,00 3.601,20

Comissió Defensem l'Escola 200,00 0,00

Comissió Tots Som especials 600,00 3.601,20

Imprevistos 400,00 0,00

COMPENSACIÓ PÈRDUES D'EXERCICIS ANTERIORS 4.425,74 0,00

TOTAL DESPESES 44.857,16 33.374,81

QUOTES 34.763,18 35.301,68

Quotes associats Ampa (30€ x 331 fam) 9.930,00 10.080,00

Gestió i funcionament (50€ x 435 alum) 21.750,00 22.138,50

Part proporcional amortització llibres c/Ampa 3.083,18 3.083,18

INGRESSOS FINANCERS 100,00 36,60

Interessos 100,00 36,60

ALTRES INGRESSOS 0,00 3.601,21

Subvencions tots som especials 0,00 3.601,21

TOTAL INGRESSOS 34.863,18 38.939,49

RESULTAT -9.993,98 5.564,68

A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

CURS 2014-15



MENJADOR PRESUPOST REAL

COMPRES 3.773,64 3.742,85

Material fungible tallers 1.500,00 1.120,23

Material cuina 500,00 724,85

Productes neteja 1.773,64 1.897,77

PERSONAL 197.112,36 198.701,61

Salarios y  Seguridad social 152.516,51 153.751,86

Sou Secretaria 4.891,74 8.229,09

Sou coordinadora 11.379,59 12.925,71

Sous monitors i neteja 128.377,33 121.053,35

Suplències personal 7.867,85 11.543,71

Seguridad social 44.595,85 44.949,75

Formación 0,00 1.120,00

SERVEI DE CUINA 212.273,88 223.032,93

Menús alumnes 207.482,54 216.873,93

Menús monitors 4.791,34 6.159,00

ALTRES 600,00 218,29

Imprevistos 600,00 218,29

TOTAL DESPESES 413.759,88 426.815,68

QUOTES 419.982,39 429.837,77

Permanents 408.045,99 419.441,10

Fixos discontinus 7.476,40 4.432,17

Tiquets esporàdics 1.934,00 1.399,50

Extraordinaris per natació 126,00 7,00

Extraordinaris per picnics 2.400,00 4.558,00

OTROS INGRESOS 1.120,00

Bonificació formació fundació tripartita 1.120,00

TOTAL INGRESSOS 419.982,39 430.957,77

RESULTAT 6.222,51 4.142,09

A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

CURS 2014-15



ACOLLIDA PRESUPOST REAL

COMPRES 250,00 82,56

Material fungible 250,00 82,56

PERSONAL 27.657,21 27.212,71

Sous Secretaria 1.222,94 2.166,44

Sou coordinadora 1.896,60 1.464,72

Sous monitors fixes i suplències 18.202,27 17.543,66

Seg. Social 6.335,40 6.037,89

TOTAL DESPESES 27.907,21 27.295,27

QUOTES 23.653,00 26.842,18

Fixes matí 12.608,00 12.840,00

Fixes discontinus matí 1.918,00 2.858,50

Esporàdics matí 1.709,50 1.980,00

Fixes tarda 1.416,00 1.694,00

Fixes discontinus tarda 2.519,00 3.146,50

Esporàdics tarda 638,50 816,70

Fixes en horari intensiu juny 2.781,00 3.079,00

Esporàdics en horari intensiu juny 63,00 174,50

Retards 252,98

TOTAL INGRESSOS 23.653,00 26.842,18

RESULTAT -4.254,21 -453,09

A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

CURS 2014-15



NATACIÓ PRESUPOST REAL

PERSONAL 16.378,06 18.425,09

Sou secretaria 1.222,94 2.445,54

Sou coordinadora 948,30 904,15

Sous monitors fixes i suplències 10.486,64 10.994,23

Seg. Social 3.720,18 4.081,17

QUOTES SAFA 44.107,79 45.038,50

Parvulari 16.571,34 17.161,00

Primària 27.536,45 27.877,50

TOTAL DESPESES 60.485,85 63.463,59

QUOTES 61.800,00 62.225,00

TOTAL INGRESSOS 61.800,00 62.225,00

RESULTAT 1.314,15 -1.238,59

A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

CURS 2014-15



EXTRAESCOLAR PRESUPOST REAL

PERSONAL 10.221,55 6.721,36

Sou secretaria 2.445,87 3.167,34

Sou coordinadora 4.741,50 2.040,62

Sou monitora i suplències 691,60 0,00

Seg. Social 2.342,58 1.513,40

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 27.567,52 21.189,82

FUTBOL 5.458,88 3.212,96

ATLETISME 1.650,42 1.395,37

PATINATGE  2.599,52 2.677,44

PRE-ESPORT  1.299,76 1.338,72

TEATRE  (P3 a 3r) 9.446,00 5.020,00

TEATRE  (4t a 6è) 0,00

Material Tallers y farmacia 508,50 261,17

ESCACS  2.420,00 2.090,00

VOLEIBOL 2.079,68 1.338,72

BOLLYWOOD 1.299,76 1.338,72

HIP HOP 1.338,72

EXPERIMENTEM 805,00 1.178,00

ALTRES DESPESES 85,83
Despeses extraordinaries festes 85,83

TOTAL DESPESES 37.789,07 27.997,01

QUOTES 42.407,00 34.281,00

FUTBOL 9.165,00 6.591,00

ATLETISME 3.051,00 2.457,00

PATINATGE 3.456,00 4.023,00

PRE-ESPORT 3.168,00 3.024,00

TEATRE 13.095,00 7.311,00

Material Teatre 476,00 0,00

ESCACS 3.759,00 2.850,00

VOLEIBOL 3.213,00 1.647,00

BOLLYWOOD 1.944,00 1.680,00

HIP HOP 0,00 3.105,00

EXPERIMENTEM 1.080,00 1.593,00

ALTRES INGRESSOS 24,00 608,00

Quota assegurança nens fora escola 24,00 8,00

Subvencions 600,00

TOTAL INGRESSOS 42.431,00 34.889,00

RESULTAT 4.641,93 6.891,99

A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

CURS 2014-15



CASAL D' ESTIU PRESUPOST REAL

COMPRES 589,06 778,82

Material fungible 589,06 778,82

SERVEIS DE CUINA 3.690,82 5.584,85

Menús nens 3.380,89 5.123,09

Menús monitors 309,93 461,76

SERVEI DE NETEJA 1.681,27 1.730,32

Neteja diaria 1.681,27 1.730,32

PERSONAL 18.499,36 34.148,66

Sou secretaria 2.210,03 3.417,39

Sou coordinadora 2.233,96 3.476,34

Sous monitors i suplències 9.932,04 20.163,72

Seg. Social 4.123,33 7.091,21

DESPESES FINANCERES 13,94 -8,00

Comissions bancàries 13,94 -8,00

EXCURSIONS I ACTIVITATS 819,95 5.523,23

targes bus (T 10) 422,30 154,50

Piscina, museus, espectacles 397,65 2.078,18

Serveis transports i desplaçaments 872,55

Minicolònies MesQsport 2.418,00

ALTRES 500,00 101,75

Farmàcia 500,00 29,75

Assegurança accidents  alumnes 72,00

TOTAL DESPESES 25.794,40 47.859,63

Quotes setmanals 26.163,00 38.142,74

Esporàdics menjadors 42,00

Esporàdics guarderia 42,00

Asseg. Nens fora 32,00

Beques 9.621,47

TOTAL INGRESSOS 26.279,00 47.764,21

RESULTAT 484,60 -95,42

A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

CURS 2014-15



ATIPICS PRESUPOST REAL

COMPRES 9.600,00 10.355,19

Compra loteria 8.000,00 8.900,00

Mercats segona ma i festa fi de curs 1.400,00 1.405,19

Despeses bar i altres 200,00

Altres compres 200,00

Relacions  y publicitat 50,00

ALTRES 600,00 15.452,10

Imprevistos 600,00 876,82

Perdues per inmovilitzat 5.765,57

Seguridad social premi 2.166,36

Premi  6.643,35

TOTAL DESPESES 10.200,00 25.807,29

Venda loteria 10.305,00 11.752,50

Premi 4.940,00

Quota llibres ( Part Ampa regularizaciones ) 6.982,28

Venda roba i joguines, bar, gots i altres 600,00 836,50

Venda llibres,bar , gots i altres 400,00 782,80

Venda samarretes 30,00

Venda bar i altres 450,00

Ingressos atípics 3,00

TOTAL INGRESSOS 11.785,00 25.297,08

RESULTAT 1.585,00 -510,21

A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

CURS 2014-15



COLONIES AMPA PRESUPOST REAL

COMPRES 500,00 770,09

Material tallers 500,00 747,85

Farmacia 22,24

CASA I ACTIVITAT 7.596,32 7.402,87

NEN/ CASA 6.924,27

MONITOR / CASA 270,05

Beques 180,00

ActiviatAstro 222,00

DESPLAÇAMENT 1.386,00 1.386,00

Autocar 1.386,00 1.386,00

PERSONAL 6.065,00 6.235,18

Sou secretaria 222,11

Sou coordinadora 428,03

Sous monitors 6.065,00 4.259,54

Seg. Social 1.325,50

TOTAL DESPESES 15.547,32 15.794,14

QUOTES 16.510,00 16.203,00

TOTAL INGRESSOS 16.510,00 16.203,00

RESULTAT 962,68 408,86

A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

CURS 2014-15



  



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA
CURS 2015-2016

PRESSUPOST TOTAL

Despeses Ingressos Resultat

Gestió Ampa General 39.375,47 26.686,60 -12.688,87 

Espai Migdia 427.297,39 430.957,77 3.660,38 

Guarderia 27.295,27 26.842,18 -453,09 

Natació 62.225,00 62.225,00 0,00 

Extraescolars 33.473,86 41.144,50 7.670,64 

Casal d'Estiu 46.419,88 47.764,21 1.344,33 

Atípics 12.905,19 13.371,80 466,61 

Tots som especials 6.438,80 6.438,80 0,00 

TOTAL 648.992,06 648.992,06 0,00 



 

A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

CURS 2015-2016

AMPA PRESUPOST

MATERIAL I MITJANS 1.605,60

Material fungible i arxiu 1.285,44

Comunicacions (Correu, mòbil) 320,16

ALTRES PROFESSIONALS 7.800,00

Servei gestoria 7.800,00

MANTENIMENT 900,00

Ordinador nou 900,00

ASSEGURANCES 1.980,00

Quota i Assegurança FAPAC 370,00

Assegurança accidents alumnes 1.610,00

DESPESES FINANCERES 500,00

Comissions cobrament rebuts 500,00

DIFUSIÓ i COMUNICACIÓ 2.166,95

Revista 2.031,95

Circulars 135,00

PERSONAL 9.221,50

Sou secretaria 7.145,40

S. Social secretaria 2.076,10

PÈRDUES PER INCOBRABLES 4.000,00

Rebuts impagats no recuperables 4.000,00

ALTRES 3.200,00

Traspàs comissió Tots Som especials 600,00

Imprevistos 1.000,00

Compra mueble cocina 600,00

Petos 1.000,00

COMPENSACIÓ PÈRDUES ANYS ANTERIORS 8.001,42

TOTAL DESPESES 39.375,47

QUOTES 26.650,00

Quotes associats Ampa (70€ x 331 fam) 23.170,00

Gestió i funcionament (8€ x 435 alum) 3.480,00

INGRESSOS FINANCERS 36,60

Interessos 36,60

TOTAL INGRESSOS 26.686,60

RESULTAT -12.688,87



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

CURS 2015-2016

MENJADOR PRESUPOST

COMPRES 3.742,85

Material fungible tallers 1.120,23

Material cuina 724,85

Productes neteja 1.897,77

PERSONAL 198.701,61

Salarios y  Seguridad social 153.751,86

Sou Secretaria 8.229,09

Sou coordinadora 12.925,71

Sous monitors i neteja 121.053,35

Suplències personal 11.543,71

Seguridad social 44.949,75

Formación 1.120,00

SERVEI DE CUINA 223.032,93

Menús alumnes 216.873,93

Menús monitors 6.159,00

ALTRES 700,00

Imprevistos 700,00

TOTAL DESPESES 427.297,39

QUOTES 429.837,77

Permanents 419.441,10

Fixos discontinus 4.432,17

Tiquets esporàdics 1.399,50

Extraordinaris per natació 7,00

Extraodinaris per picnics 4.558,00

OTROS INGRESOS 1.120,00

Bonificació formació fundació tripartita 1.120,00

TOTAL INGRESSOS 430.957,77

RESULTAT 3.660,38



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

CURS 2015-2016

ACOLLIDA PRESUPOST

COMPRES 82,56

Material fungible 82,56

PERSONAL 27.212,71

Sous Secretaria 2.166,44

Sou coordinadora 1.464,72

Sous monitors fixes i suplències 17.543,66

Seg. Social 6.037,89

TOTAL DESPESES 27.295,27

QUOTES 26.842,18

Fixes matí 12.840,00

Fixes discontinus matí 2.858,50

Esporàdics matí 1.980,00

Fixes tarda 1.694,00

Fixes discontinus tarda 3.146,50

Esporàdics tarda 816,70

Fixes en horari intensiu juny 3.079,00

Esporàdics en horari intensiu juny 174,50

Retards 252,98

TOTAL INGRESSOS 26.842,18

RESULTAT -453,09



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

CURS 2015-2016

NATACIO PRESUPOST

PERSONAL 17.186,50

Sou secretaria 2.445,54

Sou coordinadora 904,15

Sous monitors fixes i suplències 9.100,00

Seg. Social 4.736,81

QUOTES SAFA 45.038,50

Parvulari 17.161,00

Primària 27.877,50

TOTAL DESPESES 62.225,00

QUOTES 62.225,00

TOTAL INGRESSOS 62.225,00

RESULTAT 0,00



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

CURS 2015-2016

EXTRAESCOLAR PRESUPOST

PERSONAL 6.721,36

Sou secretaria 3.167,34

Sou coordinadora 2.040,62

Seg. Social 1.513,40

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 26.652,50

FUTBOL 3.168,00

ATLETISME 1.300,00

PATINATGE  2.640,00

PRE-ESPORT  2.640,00

TEATRE  (P3 a 3r) 4.408,00

TEATRE  (4t a 6è) 2.992,00

Material Tallers y farmacia 144,50

ESCACS  2.640,00

VOLEIBOL 1.320,00

TÈCNIQUES CIRCENSES 960,00

HIP HOP 2.040,00

ANGLES CREATIU 2.400,00

ALTRES DESPESES 100,00
Despeses extraordinaries festes 100,00

TOTAL DESPESES 33.473,86

QUOTES 40.536,50

FUTBOL 4.752,00

ATLETISME 2.496,00

PATINATGE  4.224,00

PRE-ESPORT  4.224,00

TEATRE  (P3 a 3r) 6.264,00

TEATRE  (4t a 6è) 4.080,00

Material Tallers y farmacia 144,50

ESCACS  3.600,00

VOLEIBOL 2.112,00

TÈCNIQUES CIRCENSES 1.536,00

HIP HOP 3.264,00

ANGLES CREATIU 3.840,00

ALTRES INGRESSOS 608,00

Quota assegurança nens fora escola 8,00

Subvencions Ajuntament de Barcelona 600,00

TOTAL INGRESSOS 41.144,50

RESULTAT 7.670,64



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

CURS 2015-2016

CASAL D' ESTIU PRESUPOST

COMPRES 778,82

Material fungible 778,82

SERVEIS DE CUINA 5.584,85

Menús nens 5.123,09

Menús monitors 461,76

SERVEI DE NETEJA 1.730,32

Neteja diaria 1.730,32

PERSONAL 34.148,66

Sou secretaria 3.417,39

Sou coordinadora 3.476,34

Sous monitors i suplències 20.163,72

Seg. Social 7.091,21

EXCURSIONS 3.105,23

targes bus (T 10) 154,50

Piscina, museus, espectacles 2.078,18

Serveis transports i desplaçaments 872,55

ALTRES 1.072,00

Imprevistos 1.000,00

Assegurança accidents  alumnes 72,00

TOTAL DESPESES 46.419,88

Quotes setmanals 38.142,74

Beques 9.621,47

TOTAL INGRESSOS 47.764,21

RESULTAT 1.344,33



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

CURS 2015-2016

ATIPICS PRESUPOST

COMPRES 11.905,19

Compra loteria 8.900,00

Mercats segona ma i festa fi de curs 1.400,00

Despeses bar i altres 1.405,19

Altres compres 200,00

ALTRES 1.000,00

Imprevistos 1.000,00

TOTAL DESPESES 12.905,19

Venda loteria 11.752,50

Venda roba i joguines, bar, gots i altres 836,50

Venda llibres,bar , gots i altres 782,80

TOTAL INGRESSOS 13.371,80

RESULTAT 466,61



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

CURS 2015-2016

TOTS SOM ESPECIALS PRESUPOST

Monitors de suport ed.especial (Oratge) 4.052,16 €

Coach-Formació treballadors (Cassià Just) 900,00 €

Altres formacions i tallers inclusius 1.486,64 €

TOTAL DESPESES 6.438,80 €

IMD (Ajuntament) 4.940,00 €

Ajunt. Barcelona (p/p curs 2015-16) 898,80 €

Aportació Ampa 600,00 €

TOTAL INGRESSOS 6.438,80 €

RESULTAT 0,00
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