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PARTIDES DE DESPESES RESUM

Ajut Social a Famílies Partida que es proporciona a l'escola per donar suport a 

alumnes de famílies amb problemes econòmics per que 

puguin gaudir d'una escolarització en igualtat de condicions 

que la resta d'alumnes

Ajut Personal Informàtic Partida per proveir a l'escola de suport a nivell informàtic pel 

manteniment dels equips.

Col·laboració Econòmica a l'Escola Ajut que s'atorga a l'escola per que aquesta pugui 

desenvolupar el seu projecte d'escola i compensar la manca 

de recursos que pateix.

COMPLEMENT EDUCACIONAL:

* Psicopedagoga Cost de la Psicopedagoga de l'escola i de les famílies

* Innovació Educativa Partida per dotar a l'escola de noves eines educatives i 

innovadores. Durant el curs 2013-2014 la despesa ha estat 

l'adscripció de l'escola al projecte Filoescoles. L'any vinent 

s'afegirà el cost del projecte Binding pels alumnes de 1er i el 

projecte Lego WeDo.

* Innovació tecnològica Adquisició d'equips tecnològics per l'escola per millorar 

l'aprenentatge dels alumnes

Biblioteca (dins i fora d'horari escolar) Cost del servei complementari de la Biblioteca de l'escola, 

tant dins com fora l'horari escolar

Coordinador Activitats AFA Cost del coordinador de les activitats extraescolars que 

gestiona l'AFA

Material: Agenda Escolar Cost de l'agenda escolar que es subministra a cada alumne a 

principi de curs

Manteniment Partida per accions concretes de manteniment de les 

instal·lacions de l'escola. Durant el curs 2013-2014 s'han polit 

els terres dels patis i pintat línies, s'ha reparat el parquet de 

l'edifici de parvulari, i s'ha realitzat l'ITV.

ALTRES:

* Festa Dissabte Ecològic Despeses generades per portar a terme la Festa del Dissabte 

Ecològic

* Festa AFA Despeses generades per la festa de l'AFA. Aquesta partida 

pot ser negativa o positiva. La festa del curs 2013-2014 va 

generar un benefici de 178,44€

* Imprevistos Partida per cobrir les noves necessitats sorgides durant el 

curs. Durant el curs 2013-2014 es van donar llibres a la 

biblioteca de l'escola per Sant Jordi, comprar obsequis pel 

comiat de la Puri i en Lluís, i es va encarregar una pancarta 

en contra de la Lomce. 

* Quota FAPAC Quota anual per estar associats a la Fapac

* Pressupost Comissió d'Alimentació Partida per donar suport a les activitats de la comissió 

d'alimentació.

* Activitat Conta-contes Partida per a realitzar activitats de conta-contes.

* Ajut Colla Gegantera DMS Partida d'ajut a la colla gegantera.

* Tabalers DMS Partida d'ajut a la colla de tabalers de l'escola

* Web AFA Partida per mantenir la web de l'AFA

* Varis Petites despeses que no es poden considerar imprevistos, 

com p.e. hores de suport del servei de guarderia durant  

l'assemblea de l'AFA.

* Total despeses bancàries Despeses dels serveis bancaris utilitzats.


