REUNIÓ de l’AMPA INS TARADELL
Dilluns, 28 de setembre de 2020 a les 21:00 h. Telemàtica
1. Informació comptable. Pressupost i Balanç de situació 2019-2020

●

Pressupost curs 2020-2021

PRESSUPOST AMPA INS TARADELL 2020-2021

Ingressos
Quotes AMPA i IDDINK

14.285,00 €

12.985,00 €

7.885,00 €

Quotes AMPA
IDDINK Llibres
1.000,00 €

Beques Ajuntament per Families
Subvencions

300,00 €

Venta de "BOC'N ROLL"

Venta de "BOC'N ROLL"

Despeses
Quota FAPAES

14.285,00 €

10.043,00 €

Material Didactic
Desplaçaments alumnes

Suport Anglès
2.400,00 €

Diàlegs en Família
Sortides
100,00 €

Assegurances
Despeses Assessoria

170,00 €

Comisions
1.272,00 €

Altres despeses
Impostos

EXCEDENT/PÈRDUA

0,00 €

4.000,00 €
600,00 €

1.728,00 €

Tallers INS

Altres Despeses AMPA

300,00 €

1.500,00 €

Comiat alumnes

Despeses Financeres

300,00 €

360,00 €

Col.laboració Premis

Activitats Familiars

1.000,00 €

300,00 €

Quota FAPAES
Col.laboració amb l'Institut

5.100,00 €

1.855,00 €
400,00 €
2.000,00 €
100,00 €
170,00 €
72,00 €

1.200,00 €

●

Col·laboracions amb l’INS:
o Compra pissarres digitals per 1er ESO. Estaven obsoletes
o Compra de 6 Tablets per valor de 1.074€
o Hores vetlladora. Aquest any hi ha algun alumne que necessita atenció
especial i la direcció de l’Institut varen comentar que necessitaven moltes mes
hores de vetlladora. Vàrem sol·licitar pressupost a la Fundació Pere Tarrés per
un total de 30 hores. Resta pendent de parlar amb l’Ajuntament. Pressupost
Annex 1
o Reforç d’anglès alumnes de 4t d’ESO.
o Reforç Speaking alumnes de 1r de Batx. durant en 1r i 2n trimestre del curs.
o Vals Premis treballs de recerca 2n de Batxillerat.

●

Manteniment del Blog de l’AMPA.

●

Coordinació de les Delegades de pares i mares d’alumnes. Actualització dades.

●

Renovació de la Junta de l’AMPA.

3. PROPOSTES CURS 2020-2021
●

Objectius de l'AMPA Curs 2020-21.
o Inici de Curs. Coordinació amb el nou equip directiu. Inicialment es faran
reunions quinzenals per informar com evoluciona el curs. Son reunions
telemàtiques.
o Model Gestió de llibres. Recull de propostes econòmiques i organitzatives.
o Valoració venda mascaretes a recepció

ANNEX 1

PRESSUPOST VETLLADOR/A INS TARADELL
Nº CC20136
AMPA INS TARADELL
C/ Pompeu Fabra, 12
08552 Taradell

Sol·licitant: Gerard
Sol·licitud de pressupost: 23.09.2020

Descripció activitat
El pressupost consisteix en la contractació de 30 hores/setmanals de vetllador/a de
suport a les NEE per tal de facilitar la seva inclusió educativa i desenvolupament
integral i una major autonomia. Aquest acompanyament de vetllador/a es realitzaria a
l’INS TARADELL
Període contractat: del 5 d’octubre 2020 al 22 de juny 2021 (curs
2020-2021) Cost total previst pel període contractat= 14.931,32 €

El pressupost inclou:
- Sous i liquidacions treballador/a
- Assegurança RSC
- Suplència per absències puntuals. No inclou suplència llarga durada.
** La Fundació Pere Tarrés està exempta del cobrament de l’impost del Valor Afegit (IVA) segons la resolució de
la Delegació d’Hisenda de Barcelona de 29 de juliol de 1988. Exempció basada en l’article 14, apartat 1 del reglament
de l’IVA. En data d’avui l’esmentada exempció correspon a l’article 20.1.8 i 20.3 de la llei 37/92. Aquesta proposta ha
estat confeccionada en base a la sol·licitud del client, i únicament és útil per a l’avaluació de l’oferta en relació als
serveis proposats. El seu contingut és confidencial, prohibint-se la seva utilització o reproducció per un ús o destí
diferent al que es preveu així com el seu enviament a tercers.
La proposta haurà de ser acceptada pel client i formalitzada mitjançant la signatura del pressupost del servei o
document institucional d’adjudicació per part de l’entitat sol·licitant.

FUNDACIÓ PERE TARRÉS
Trinitat Ortega
Cap Delegació Catalunya Central

Manresa, 23 de setembre de 2020

