Assemblea Econòmica AMPA

Lloc: Reunió telemàtica
Dia/Hora: 25 de Novembre/19.15h
Assistents: Montse Bartroli, Rafael García, Mireia Beumala, Sebastian Fuentes,
Fina Martínez, Marcos Alonso, Marta Viana, Lídia Torres, Marcos Saiz, Alberto
Jaén, Cruz Barón, Helen Navarro, José Antonio Romero, Tomàs Pinós, Sílvia
Pérez, Laia García i Susana Villon.
Ordre del dia:
Sotmetre a votació les diferents propostes/iniciatives de cada comissió, i els
corresponents pressuposts associats per al curs 2020-21.

Introducció de l’Alberto Jaén (president de l’Ampa). En la reunió de la Junta
que es va realitzar el 28/10/2020 es van presentar un primer esborrany de les
propostes de cada una de les diferents comissions per a aquest curs 2020-21, i
el pressupost associat a cada una d’aquestes accions. En la present assemblea
econòmica es sotmetrà a votació les diferents propostes i pressuposts
proposats, amb el condicionant que, un cop aprovats per l’assemblea,
aquestes accions es podran dur a terme sempre i quan la seva execució no
comporti acabar el curs 2020-21 amb un romanent inferior a 1.000 € en el
compte de l’AMPA. Per aquest motiu, prèvia a la present reunió, s’ha demanat
a les diferents comissions que identifiquin entre les seves propostes, aquelles que
són de màxima prioritat (prioritat 1), o de prioritat inferior (prioritat 2), estant
l’execució d’aquestes últimes condicionada a no sobrepassar els 1.000 € de
romanent.
Exposició de la situació econòmica de l’AMPA a l’inici de curs 2020-21 a càrrec
de Marcos Saiz (tresorer de l’AMPA). El curs 2019-20 es va tancar amb un
romanent de 11,200 €, als que s’hi ha de sumar 700 € del premi de carnestoltes

Assemblea Econòmica AMPA

del curs 2019-20. A principis del proper mes (Desembre 2020), es cobrarà la
quota anual de 55 € als socis de l’AMPA (estimació 117 famílies x 55 €= 6.435 €).

S’exposa també la necessitat de crear el compte de l’AMPA a la Caixa
d’Enginyers per evitar els 55 € trimestrals, a més a més de 5 € per cada
transferència que fem. Movent saldo mensualment entre Banc Sabadell i la
Caixa d’Enginyers ens deixen de cobrar comissions.
Es sotmet a votació obrir el compte de l’AMPA a la Caixa d’Enginyers i que
aprovat per unanimitat (cap vot en contra).

A continuació exposen les diferents comissions (per ordre cronològic).
Comissió de Festes (exposa Lidia Torres).
La comissió de festes havia calculat inicialment (Reunió de la Junta 28/10/2020)
un pressupost de 1.000 € per a la Festa de Nadal, però que finalment han
ajustat a 600 €. Aquest pressupost inclou la decoració de l’arbre de Nadal (de 4
metres d’alçada), la decoració de tota la tanca que envolta l’escola, i la
contractació d’una cartera reial per al dia 21 de Desembre.
Per a la Festa de la Primavera també es redueix el pressupost previst de 500 €
(Reunió Junta 28/10/2020), a un total de 300 €. Activitats pendents de
concretar.
Per a la festa de Final de Curs es manté el pressupost previst inicialment de
1.000 €. Activitats pendents de concretar.

Es sotmet a votació el pressupost final proposat per la Comissió (veure annex) i
queda aprovat per unanimitat (cap vot en contra).
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Comissió d’Informàtica (exposa Marcos Saiz).
S’exposa la necessitat de l’Escola de comprar tablets noves per als alumnes (en
l’actualitat hi ha 14 tablets, la bateria no dura un ús intensiu durant tot el dia), i
es proposa comprar un total de 18 tablets (16 tablets model nou + 2 tablets
model anterior). Entre d’altres usos, aquestes tablets són necessàries per a fer
servir

el

programa

“Innovamat”

(https://innovamat.com/ca/)

de

matemàtiques entre els alumnes de 1er i 4rt. El pressupost associat a la compra
de tablets és d’un total de 4.000 €.
Una segona proposta de la Comissió és l’organització de xerrades de bullying i
ciberbullying, tant pels alumnes (de 5è i 6è) com per a les famílies. Aquesta
proposta sorgeix per la demanada de moltes famílies, amb l’objectiu de
educar sobre el bon ús de les eines digitals i xarxes socials. En l’actualitat s’està
buscant l’entitat que impartirà aquestes sessions. Hi ha diferents propostes (Enric
Bastarda, Second News, Salud i Educacion Emocional...). El pressupost estimat
per a aquesta activitat és de 600 €.
Es sotmet a votació el pressupost final proposat per la Comissió (veure annex) i
queda aprovat per unanimitat (cap vot en contra).

Comissió de Pati (exposa Cruz Barón)
De les diferents accions que s’havien proposat a la anterior Reunió de la Junta
(28/10/20), la Comissió ha decidit prioritzar la realització dels murals, posar
plaques amb els noms dels arbres i codis QR, posar heura nova a la tanca i
l’aparcament per a bicis i patinets davant fer el sorral del pati dels grans.
Es sotmet a votació el pressupost final proposat per la Comissió (veure annex) i
queda aprovat per unanimitat (cap vot en contra).
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Comissió de Biblioteca (exposa Montse Bartroli)
De les accions proposades en la anterior reunió de la Junta, la compra de
l’ordinador queda post-posada per a més endavant. El pressupost presentat
per la compra de llibres és de 1.000€, i les activitats d’animació lectora amb la
visita a l’escola d’un escriptor/a es pressuposten amb de 500 €.
Es sotmet a votació el pressupost final proposat per la Comissió (veure annex) i
queda aprovat per unanimitat (cap vot en contra).

Comissió de Gènere (exposa Montse Bartroli)
Les dues activitats proposades per la Comissió, és a dir, tant els tallers impartits
per la cooperativa Espai Coneix, com la realització de vinils amb missatges
educatius i de bon tracte cap els altres conserven el pressupost previst en
l’anterior reunió de la Junta.
Es sotmet a votació el pressupost final proposat per la Comissió (veure annex) i
queda aprovat per unanimitat (cap vot en contra).

Singulars (exposa Fina Martínez)
L’escola sol·licita a l’AMPA destinar una part del pressupost a la compra de
material educatiu per música, educació infantil i educació física.
Per música la compra de: 8 unitats de metal·lòfon soprano, 2 unitats de xilòfon
soprano, 6 unitats de picarols, 6 unitats de platerets, 6 ous i unes campanetes
per un import total de 1.646,54 € paquet prioritari i un segon paquet de material
amb:

8 claves, 1 xilòfon baix, 1 metal·lòfon baix, 5 parells de baquetes, 1

djembé, 1 cabasa, 1 shekere, 6 tamborets,1 kit d’instruments de percussió per a
cicle infantil i 6 agogó, amb un import total de 1.896,72 €.
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Per a l’aula d’educació infantil es sol·licita la compra de 4 taules abatibles i 25
cadires per a P3, i una taula de llum, amb un import total de 1.650 €.
Per a l’aula d’educació física es sol·licita la compra de: formes geomètriques
d’escuma, blocs mòdul 2 (ref 10360), pista d’obstacles (ref J10515), amb un
import total de 1.335 €.
Es sotmet a votació el pressupost final proposat (veure annex 2) i queda
aprovat per unanimitat (cap vot en contra).

Annex 1. Balanç econòmic inici exercici curs 2020-21
Inici exercici
(1/9/2020)

Ingressos Quota
Premi Carnaval 19/20
Biblioteca
Junta
Pati
Festes
Informàtica
Singulars
Banc
Socis

11.815,06 €
Pressupost inicial (*)
Ingresos
Despeses
6.435,00 €
567,00 €
1.500,00 €
500,00 €
1.400,00 €
1.900,00 €
4.600,00 €
6.805,00 €
755,00 €
0,00 €

Balanç final exercici
(31/8/21)*

1.357,06 €

(*) Objetiu final d’exercici > 1.000€

Ingressos
C. Biblioteca
Junta
C. Pati
C. Festes
C. Informàtica
C. Singulars

Quota socis i Premi carnestoles
Comprar llibres, events amb il·lustradors
Assegurances, FAPAC,…
Murals, Parking bicis, Plaques arbres, Heures, Sorral primaria
Festes de Nadal, Primavera, Fi de curs
Compra de 18 tablets
C. Gènere, Música 1, Música 2, Ed. Infantil, Ed. Física

Qualsevol soci que tingui cap dubte sobre l’estat de comptes o vulgui veure els detalls del balanç que es
possi en contacte amb la Junta i convoquem una reunió
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Annex 2. Detall pressupost aprovat a l’assemblea econòmica
Comissions
Biblioteca
Biblioteca
Festes
Festes
Festes
Junta
Banc
Banc
Banc
Banc
Pati
Pati
Pati
Pati
Pati
Informàtica
Informàtica
Singulars
Singulars
Singulars
Singulars
Singulars
Total

Partida

Llibres
Events
Nadal
Primavera
Fi de curs
Varis
Manteniment
SEPA
Dev. SEPA
Comiss. Tranf
Murals
Parking bicis
Plaques arbres
Heures
Sorral primaria
Tablets
Ciberbulling
Gènere
Música 1
Música 2
Ed. Infantil
Ed. Física

Pressupost

1.000 €
500 €
600 €
300 €
1.000 €
500 €
220 €
100 €
150 €
285 €
500 €
200 €
200 €
100 €
400 €
4.000 €
600 €
270 €
1.650 €
1.900 €
1.650 €
1.335 €

Prioritat (*)

1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1

17.460 €

(*) L’objectiu de la prioritat és assegurar que s’acabará l’exercici amb un superhàbit superior a
1.000€. Si alguna circumstància no assegurés aquest tancament amb es revisarà en una reunió
de Junta quina de les activitats/iniciatives de prioritat “2” no es podrà executar en el present
curs.

A Rubí 25/11/2020
Tomàs Pinós Figueras
AMPA Torre de la Llebre

Vist i plau
El president
AMPA Torre de la Llebre

