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Diputació



Presentació Assemblea
● Explicació del funcionament econòmic de l'AMPA actual
● Presentació i aprovació del pressupost 2016-2017 
● Proposta extraescolars 2017-2018
● Proposta distribució del fons de l'AMPA 2017-2018
● Organització i comissions de l'AMPA

Com a nova junta heretem una manera de funcionar a nivell econòmic. Ara l’explicarem 
deixant clar que no és un sistema nostre i que potser s’haurà de replantejar.

Avui no volem obrir un debat sobre quina AMPA hem de ser, però plantegem fomentar-lo 
de cara el curs que ve.



Lectura Acta Assemblea
Lectura i aprovació de l’acta de l’anterior Assemblea celebrada el 29 de 
novembre de 2016



Funcionament econòmic de l'AMPA



Funcionament econòmic de l'AMPA
Qui som? 

● 343 famílies, gairebé el 100 % de les famílies de l’escola

Què gestionem?
 
● El servei de menjador i l’espai migdia
● Activitats extraescolars i acollides
● Assegurança
● Festes, tallers i activitats de pares i mares



Funcionament econòmic de l'AMPA
Els diners dels quals disposa l'AMPA provenen de 4 fonts d’ingressos:

1. Quota AMPA: 14.500 € aprox.
2. Superàvit Menjador: 55.000 € aprox.
3. Superàvit extraescolars-acollida: 20.000 aprox.
4. Subvencions: de 1.500 € a 6.300 €

TOTAL: 94.000 € aproximadament



Funcionament econòmic de l'AMPA - Quota
La quota és de 42€ per família.

La paguen gairebé totes les famílies.

La principal avantatge per les famílies és una subvenció per les colònies i pel viatge de final de curs 
de 6è per nen/nena:

● 30 € de P3 a 1r x nen/a
● 42 € de 2on a 5è x nen/a
● 65 € de 6è x nen/a

L’ingrés total per quota és de 14.500 € aproximadament.

L’aportació que fa l’AMPA en forma de subvenció a colònies és de 15.400 € aquest curs.

L’aportació que fa l’AMPA en forma de  subvenció al viatge de 6è és de 2.950 € aquest curs.



Funcionament econòmic de l'AMPA - Menjador
Model de gestió:
L’escola amb l’aprovació del Consorci cedeix la gestió del servei de menjador a l'AMPA. 
Formalment, és la Presidenta de l'AMPA la que fa la sol·licitud al Consell Escolar.

(Aquest tipus de cessió és força habitual en la resta d’escoles públiques).
  
Com es regula la part de menjador i monitoratge de l’espai migdia:
 
● Contracte de cessió Consorci + Escola + AMPA
● Contracte AMPA + Aramark + vistiplau Escola, per la part de la cuina
● Contracte AMPA + Xaranga + vistiplau Escola, per la part del monitoratge



Funcionament econòmic de l'AMPA - Menjador
Com es regula l’acord entre l’escola i l'AMPA:
● Contracte AMPA + Escola on l’escola es fa responsable dels cobraments i la gestió del menjador:

(Estalvi respecte pagar aquesta gestió directament a les empreses externes)
● Contracte AMPA + Escola on l'AMPA reinverteix el superàvit que es genera en millores 

(principalment monitoratge de suport):
○ Contracte AMPA + Xaranga amb el vistiplau de l’Escola  per Prestació de serveis : 

Activitats complementàries suport dins l’aula en Ed.Infantil i Primària

Preu menjador diari per nen/nena:
● 5,80€  de cost per les famílies
● 3,3€ es destinen al cost del menjar (Aramark)
● 2,0€ es destinen al cost del monitoratge (Xaranga)
● 0,50€  es destinen a monitoratge de suport dins els aules, manteniment del menjador, altres 

despeses de l’escola... 



Funcionament econòmic de l'AMPA - Menjador
El guany total recaptat per aquest concepte són els 55.000 € aproximats indicats anteriorment.
Canvi al 2017:
Fins gener de 2017, l’escola ingressava directament el menjador i en gestionava els beneficis sense 
passar pels comptes de l'AMPA, ni pels seus pressupostos. Al gener de 2017:
● El Consorci canvia el programa de gestió econòmica de les escoles.
● El nou programa Esfera impedeix facturar a les escoles despeses que no siguin de l’escola com, 

per exemple, menjador i extraescolars com feia fins ara en el nostre cas.
● Acordem amb direcció que ells seguiran fent el fitxer de rebuts i gestionant recobraments a 

través d’un nou compte de l'AMPA on podran tenir un accés de consulta.
Conseqüències:
● L'AMPA passa a ingressar i a emetre factures de tots els conceptes relacionats amb el 

menjador.
● Tota la partida pressupostària derivada del menjador passa als comptes i pressupost de l'AMPA.

           IMPORT APROXIMAT DEL MENJADOR 520.000 €
Nota: A nivell fiscal, l’AMPA ja n’era la responsable.



Funcionament econòmic de l'AMPA -
Extraescolars/Acollida

A través de les activitats extraescolars i el servei d’acollida:

INGRESSEM: 160.000 €
GASTEM: 140.000 €
SUPERÀVIT/BENEFICI: 20.000 €

Detall:
● Extraescolars esportives: Ingrés 96.000 - Despesa 79.000 €  

(Rocafort piscina, Team Bàsquet i Esports en Acció la resta excepte escacs i ioga)
● Xaranga extraescolars culturals: Ingrés 24.000 - Despesa 15.500 €
● Xaranga acollida: Ingrés 32.000 - Despesa 38.000 €
● Extraescolars pares/mares: Ingrés 8.000- Despesa 7.500 €



Funcionament econòmic de l'AMPA-Subvencions
L'AMPA sol·licita subvencions a l’administració per tal de trobar finançament 
extern pels seus projectes. Aquest any ens han concedit les següents 
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona: 

● Pla de Participació: 1.700 € → Pressupost curs 2017-2018  

● Subvenció General 1.600 € → Pressupost curs 2016-2017

● Interculturalitat 3.000 € → Pressupost curs 2016-2017

TOTAL: 6.300 €



Fi del Bloc, Torn obert



Pressupost 2016-2017



Canvi de junta al Novembre de 2016 sense presentació de pressupost pel curs 2016-2017.
Davant del desconeixement del sistema econòmic i dels acords adquirits, l’actual junta:

● S’informa a la FAPAC sobre el termini per presentar-lo: es pot fer durant tot el curs
● S’informa del funcionament econòmic i dels acords adquirits a través de l’anterior 

junta i de la direcció
● Compleix amb els acords generals establerts fins ara entre l’AMPA i l’escola i entre 

l’AMPA i els seus proveïdors
● Cancel·la el descompte per la 3era extraescolar 
● Augmenta despeses per regularitzar pagaments i per acollides de les juntes
● Finalment, presentem el pressupost a l’assemblea de final de curs

Pressupost 2016-2017



Pressupost 2016-2017
El pressupost servirà per veure com s’inverteixen els ingressos de l'AMPA que 
acabem d’explicar anteriorment.

L’hem dividit en dues parts:

● Ordinari
● De menjador



Pressupost 2016-2017 - Ordinari



Pressupost 2016-2017 - Menjador de Gener a Juny 2017



Fi del Bloc, Torn obert i Aprovació



Proposta extraescolars 2017-2018     



Proposta extraescolars 2017-2018 No esportives    

Xaranga:
● Canvis/Millores en certes extraescolars
● Proposta de canvis en el Servei d’Acollida 2017-2018

Altres:
● Introducció d’altres activitats que no s’ofereixen a través de Xaranga



Proposta extraescolars 2017-2018  No esportives
Situació Actual

● Majoritàriament Xaranga porta les extraescolars NE
● Extraescolars acceptables però millorables
● Manca de més diversitat
● Dèficit Servei d’Acollida



Proposta extraescolars 2017-2018  No esportives
Proposta 2017-2018
● No oferir activitats que no han sortit altres anys (soroban, xinès, plàstica).
● Iniciar introducció de noves o altres activitats fent “Tast”, és a dir, 

oferir-les durant un temps més reduït, reforçar-ne la difusió.
● Millorar activitats actuals o oferir “mix” d’activitats:

○ Oferir Professor nadiu en Activitat Conversa en Anglès
○ Anglès (P3-P4-P5): afegir activitats com plàstica, conta-contes…
○ Música: fer tastet d’instruments, petits concerts, estudi de cançons….

● Reduir dèficit d’acollida.
● Introducció d’altres activitats que no s’ofereixen a través de Xaranga. 

Activitats en empreses de gestió completa (activitat + facturació):
○ Little Artists (Kiddo) / Little Scientits (Kiddo) - Activitat per 1r a 4t



Proposta extraescolars 2017-2018  Esportives
Situació Actual:
● Organitzades per:

○ Dues empreses petites
○ Empresa piscina i acompanyament associat 
○ Monitors d’activitats puntuals
○ TOTAL: 6 proveïdors

● El funcionament en general és bo
● Gestió administrativa i econòmica per part d’escola/AMPA
● Sense possibilitat d’ajuts per a les famílies: empreses NO homologades
● Les famílies paguem un  import superior al cost real de les activitats: 

retorn econòmic per a l'AMPA, que reverteix en part en l’escola



Proposta extraescolars 2017-2018  Esportives
Objectiu Prioritari:
● Homologació de les activitats per part de l’Ajuntament:

○ un projecte esportiu, programació, activitats,..., aprovats per l’Institut Barcelona Esports: 
garantia de qualitat

○ donar la possibilitat a les famílies de demanar ajuts

● Però, homologar-se vol dir: 
L’entitat homologada és la responsable de dissenyar un projecte i de la gestió 
administrativa i econòmica (pagaments, emissió rebuts, subvencions,...)

●   Ens plantegem, ho ha de fer l'AMPA?



Proposta extraescolars 2017-2018  Esportives
Què proposem per al curs 2017-2018? Gestió Integral per part d’una empresa

Part positiva:
● Garantia d'homologació, i per tant, possibilitat d’ajuts a les famílies
● Projecte esportiu de qualitat, més homogeni i global, adaptat a les nostres 

necessitats
● Preu una mica per sota de l’actual: abaratiment de les activitats
● Coordinació general per part d'un professional
● Un sol interlocutor
● Assumeix la gestió administrativa i econòmica
● Facilita la gestió per part d'AMPA/escola, el que ens permet dedicar-nos a nous 

projectes
● Facilita la gestió dels espais, activitats i esdeveniments



Què proposem per al curs 2017-2018? Gestió Integral per part d’una empresa

Part negativa:
● A priori, implicacions econòmiques negatives per AMPA/escola: Menys Retorn
● Control diferit per part de l'AMPA/escola?
● Afectació a les persones que treballen ara (tot i que s'ha demanat l’esforç 

d'incorporar monitors existents)

Canvi radical del model, cal explicar-ho bé a les famílies i preveure un període 
d'adaptació.

Proposta extraescolars 2017-2018  Esportives



QUI S’ENCARREGA DE LA GESTIÓ INTEGRAL DE LES EXTRAESCOLARS 
ESPORTIVES?

LA NOSTRA PROPOSTA ÉS TEAM

Proposta extraescolars 2017-2018  Esportives



Punts positius:
● Empresa ja present a l’escola, coneixedora de funcionament i persones
● Empresa més petita, amb ganes d’incrementar l’activitat i de fer-ho bé
● Més propera, construïm un projecte esportiu a mida, amb la col·laboració 

d’AMPA/escola
● Millor projecte esportiu
● Més possibilitats de contractar alguns dels monitors actuals
● Preus una mica per sota de l’altra empresa consultada
● Inclou partits d’integració
● Inclou partits professionals masculins i femenins
● Tutoria amb les famílies

Proposta extraescolars 2017-2018  Esportives



Punts negatius:
● Podrà assumir la gestió integral amb garanties?
● És menys coneixedora dels procediments administratius
● Menys xarxa al barri

Proposta extraescolars 2017-2018  Esportives



Piscina:
● Esportiu Rocafort
● Entitat homologada
● Inclou monitors d’acompanyament de Xaranga
● Gestió de rebuts i subvencions per part d’ER
● Cobrament trimestral

Proposta extraescolars 2017-2018  Esportives



Altres decisions:
● Incorporació de Matrícula de 10€ per nen/nena i activitat

○ En el cas de Xaranga les famílies ho recuperen per una rebaixa de 
les quotes mensuals.

○ En la resta de situacions, a fons perdut: ingrés directe i clar a l'AMPA
○ Creació d’un fons d’extraescolars per despeses relacionades
○ Compromís de les famílies en les activitats

● Inici de les activitats: octubre
● Preu més elevat en matrícula i quota per els no socis de l’AMPA

Proposta extraescolars 2017-2018  
                     Esportives i No Esportives



Comparativa de la despesa per activitat, nen/nena i mes:

Proposta extraescolars 2017-2018  Esportives

● Real 2016-2017
○ Cost per la família 25,6€
○ Destinatari AMPA: 4,7€
○ Destinatari empresa proveïdora: 20,9€

● Proposta 2017-2018
○ Cost per família 22,8€
○ Destinatari AMPA : 1,1€    (a través de matrícula)
○ Destinatari empresa proveïdora: 21,7€



Proposta extraescolars 2017-2018  Esportives



Fi del Bloc, Torn obert 



Distribució dels fons de l'AMPA 2017-2018
     



Distribució dels fons de l'AMPA 2017-2018
Proposta de la Junta a votar:

● Canviar de model d’extraescolars amb homologació i reducció de cost per 
famílies i del superàvit per l’AMPA (-12.000€)

● Mantenir la quota de 42€ per família
● Mantenir aportacions escola: biblioteca, binding
● Mantenir subvenció viatge 6è i ajuda a excursions
● Deixar de subvencionar les colònies i augmentar l’aportació al fons social
● Destinar principalment el fons d’extraescolars a material i manteniment 

esportiu/pati
● Treballar conjuntament amb l’escola en projectes (recerca de finançament)
● En assemblees de final de curs decidir a quins projectes es destinen els 

possibles superàvits restants



Fi del Bloc, Torn obert i Aprovació



Organització i comissions de l'AMPA
     



Organització i comissions de l'AMPA
● La  junta i el grup motor sumem gairebé 30 persones
● Un grup transversal s’encarrega de la gestión general:

○ Relació amb direcció
○ Organització juntes i assemblees
○ Elaboració d’actes
○ Coordinació / suport a comissions
○ Gestió de correus electrònics

● Tenim 9 comissions que treballen independentment
● Reunions mensuals, amb una assistència mitjana de 25 a 35 persones:

○ Posada en comú la feina de les comissions
○ Presa de decisions

● Resum comissions



MOLTES GRÀCIES


