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1. Repàs activitats Ampa
2. Aprovació Comptes
3. Aprovació càrrecs Junta
4. Torn de preguntes

ORDRE DEL DIA



Òrgan de gestió de l’AMPA i de representació de tots els socis i 
sòcies de l’AMPA, escollit en eleccions.

Presidenta: Irene Capdevila (A RENOVAR)
Vicepresidenta: Susana Prado (A VOTAR)
Tresorera: Cristina López (A RENOVAR)
Secretària: Anna Guerrero (A VOTAR)
Vocals de les Comissions

La Junta de l'AMPA



Comissió d’Extraescolars
Vocal: Montse Moliner 

Comissió de Menjador
Vocal: Chari Gil (A VOTAR)

Comissió de Casals
Vocal: Esther Vinyals (A VOTAR)

Comissió Belluga't amb l’AMPA
Vocal: Robert Candel  (A VOTAR)

Comissió de Comunicació
Vocal: Laia Quílez

COMISSIONS



Comissió de Solidaritat i Cooperació
Vocal: Òscar Lozano (A RENOVAR)

Xerrades, Jornades i Trobades (XJT)
Vocal: Sílvia Ruiz

Comissió Biblioteca
Vocal: Eva València 

Comissió Fem Barri
Vocal: Raül Amigó (A VOTAR)

COMISSIONS



Comissió Institut
Vocal: Ángeles Linde (A VOTAR)

Comissió Escola Inclusiva
Vocal: Isabel Vilasero 

Comissió Escola en Lluita
Vocal: Albert Montes (A RENOVAR)

COMISSIONS



Comissió d'Extraescolars



❏ Gestiona, conjuntament amb una empresa externa, les 
activitats extraescolars i avalúa el seu funcionament i 
qualitat.

❏ Es continua amb Closques!.

❏ A final de curs, es va oferir una activitat de mar que es va fer 
al Club de Vela de Badalona.

❏  Noves activitats d’aquest any: Circ

Comissió d'Extraescolars



Actualment, les activitats que s'ofereixen són les següents:

❏ Anglès (de P3 a P5)
❏ Bàsquet (de 1er a 6è)
❏ Dansa (de P3 a 1er)
❏ Hip-hop (de 2on a 6è)
❏ Escacs (de 1er a 6è)
❏ Fútbol (de P5 a 6è)
❏ Hàndbol (de 1er a 6è)
❏ Hòquei (de 3er a 6è)
❏ Iniciació Esportiva (de P3 a P5)

Comissió d'Extraescolars



❏ Karate (de P3 a 6è)
❏ Natació (de P3 a 6è)
❏ Patinatge (de 1er a 6è)
❏ Percussió (de 2on a 6è)
❏ Cuina (de P3 a 6è)
❏ Teatre (de P3 a 6è)
❏ Teclat (de 1er a 6è)
❏ Guitarra (de 3er a 6è)
❏ Jumping clay ( de P3 a 6è)
❏ Circ (de P5 a 6è)
❏ Acollida: Bon dia i Bona tarda

Comissió d'Extraescolars



Membres de la Comissió:

Montse Moliner (mare de 4rt) VOCAL
Susana Prado (mare de 3er i 4rt)
Rosa Sala (mare de 5è)
Eva Bianchi (mare de P4 i 1r)
Marc Roigé (pare de P4)

Comissió d'Extraescolars



Comissió de Menjador



❏ Supervisa el funcionament del servei de menjador i l'espai de 
migdia.

❏ Un any més, continuem amb la col·laboració de l'empresa 
RocaDino.

❏ El reglament de règim intern ja el té la direcció de l’escola a l’
espera de la seva aprovació.

❏ Farem un estudi sobre la necessitat d’aigua depurada al 
menjador. 

Comissió de Menjador



Membres de la Comissió:

Chari Gil (mare de 2on) VOCAL
Elena Bartolozzi (mare de 6è)
Esther Viñals (mare de P5)
Sagri Montes (mare de 2on i P5)
Laura Collado (mare de P3)

+ Eulàlia Griset 

Comissió de Menjador



Comissió de Casals



❏ La Comissió s'ocupa de la gestió dels casals que es fan a 
l´escola. Tant de la designació de l´empresa organitzadora, 
com de les avaluacions posteriors.

❏ El passat estiu l’empresa organitzadora del casal  va ser 
Closques!, que també serà qui ho farà aquest curs.

❏ S’ha elaborat una enquesta per valorar l’interès dels pares 
en els casals d´hivern i primavera. 

❏ Interès / necessitat baix.

Comissió de Casals



Comissió de Casals



Els membres de la Comissió són:

Vocal :  Esther Vinyals (mare de P5) A VOTAR
 Gemma Pérez (mare de 5è )
 Montse Benlloch (mare de 6è)
 Meritxell Alvira ( mare de P5)

Eulàlia Griset

Comissió de Casals



Comissió 
Belluga’t amb l’Ampa!



❏ Fomenta la relació entre les famílies de l'escola mitjantçant 
l'organització d'activitats lúdiques.

❏ Actua coordinadament amb altres comissions per ajudar-los 
en l’organització d’altres activitats (Mercat Solidari, Cursa 
solidària, etc..)

❏ Les Festes que hem pogut viure el curs passat:

Comissió Belluga´t



Sortides amb els capgrossos! 

Comissió Belluga´t



Carnestoltes!

Comissió Belluga´t



Sant Jordi: intercanvi de llibres (en col·laboració amb 
Comissió Biblioteca)

Comissió Belluga´t



IV Paellada de Germanor

Comissió Belluga´t



Festa de final de curs!

Comissió Belluga´t



❏ Repartició de festes per cursos:

P3: Res
P4: Berenar benvinguda P3 i programa padrins
P5: Carnestoltes
1er: Sortides amb capgrossos
2on: Paellada
3er: Mercat Segona Mà
4rt: Cursa Solidària
5è: Festa Final de Curs
6è: Col·laboració molt puntual per Sant Jordi

Comissió Belluga´t



Els membres de la Comissió són:

Robert Candel (pare de 2on) VOCAL
Susana Prado (mare de 3er i 4rt) 
Albert Montes (pare de 2on)
Laura Martínez (mare de 3er)

Comissió Belluga´t



Comissió de Comunicació

BLOC
FACEBOOK

REVISTA



❏ El nostre objectiu és que totes les famílies de l’escola 
coneguin de prop totes les iniciatives de l’Ampa. 

❏ Donem suport a la difusió de les comissions.
❏ Volem donar valor i visibilitat a tota la comunitat educativa.
❏ Els nostres canals principals de comunicació són:

❏ La revista de l’HORT (14 números fins ara)
❏ El bloc de l’AMPA (http://arenalampa.blog.pangea.org) 

300 subscrits
❏ Hem estrenat pàgina de FACEBOOK! Doneu-li al Like! Ja 

en tenim 113!
www.facebook.com/ampaarenaldellevant  

Comissió de Comunicació

http://arenalampa.blog.pangea.org/
http://www.facebook.com/ampaarenaldellevant
http://www.facebook.com/ampaarenaldellevant
http://www.facebook.com/ampaarenaldellevant


Els membres de la Comissió som:

Laia Quílez (mare de P5 i 1r) VOCAL
Laura Spagnuolo (mare de 1r i 4rt)
Laia Roca (mare de P5)
Marta Soler (mare de 2n)
Irene Capdevila (mare de 4rt i 5è)
Paco Cascón (pare de 6è)
Anna Guerrero (mare de P3)
Carlos Aguilar (pare de P3)

+ col·laboradors (si ets fotògraf, dissenyador/a gràfic, 
il·lustrador/a, informàtic/a... dóna’ns un cop de mà!)

Comissió de Comunicació



Comissió 
Solidaritat i Cooperació



❏ Fomenta valors com la solidaritat i la lluita contra les 
desigualtats mitjançant l'organització d'activitats 
comunitàries que despertin la sensibilització entre els 
alumnes.

❏ Entre les actuacions dutes a terme, destaquem:

Comissió 
Solidaritat i Cooperació



❏ Portem un any recollint taps de plàstic a favor de 
l´Associació X-Fràgil en col·laboració de la Comissió de 
l´Escola Inclusiva.

Portem recollits 350kgs. Ja 
falta menys per arribar a la 
tona, per la qual rebrem 200€,
per donar a l´Associació 
X-Fràgil.

Comissió 
Solidaritat i Cooperació



❏ El dia 5 de desembre vam col-laborar amb La Marató de TV3 
amb la “Xocolatada de Cor”.

Diners recaptats: 425 €, 
que aniran destinats a la 
investigació de les malaties
del cor.

Comissió 
Solidaritat i Cooperació



❏ Al mes de novembre es va portar a terme el III Mercat 
Solidari de 2a Mà, amb la intenció de recaptar fons per 
l´associació Pallapupes (pallassos d´hospital).

Diners recaptats: 2.071 €, amb
els quals faran dos mesos 
d’actuacions a l’Hospital del Mar,
arribant a 852 nens allà ingressats.

Pallapupes ha fet dos tallers amb els alumnes de 5è i
6è de reforçament de l’autoestima i sensibilització.

Comissió 
Solidaritat i Cooperació



❏ Al Maig es va fer una Campanya
      Solidària de Recollida d´Aliments 
      a favor del Banc d´Aliments.

Es van recollir 235kg de menjar.

Comissió 
Solidaritat i Cooperació



❏ Al mes de maig es va fer la IV Cursa Solidària. Els fons 
recaptats van anar a parar a l´Escola d´Educació Especial 
Concha Espina.

Diners recaptats:
1.000€, amb el quals es va 
comprar material psicomotriu
pels seus alumnes.

Comissió 
Solidaritat i Cooperació



❏ Al mes de maig també ens vam afegir al projecte La Família 
del Costat, impulsat per SOS Racisme Catalunya i entitats del 
barri, amb el que famílies del barri de cultures i orígens 
diversos es troben en un dinar en casa d´una d´elles per 
compartir vivències i inquietuds de barri.

Malauradament, aquesta iniciativa no va tenir acceptació entre 
les famílies de l´escola.

Comissió 
Solidaritat i Cooperació



❏ Aquest mes de novembre hem col·laborat amb Refugees Aid 
Barcelona en la realització a l’escola de l´inventari de roba 
pels refugiats sirians.

Comissió 
Solidaritat i Cooperació



❏ Refugees va fer una xerrada als alumnes de 5è i 6è. Resultat 
de l´acció: 100 caixes de roba pels refugiats sirians a Grècia

                          Carregant les caixes                                                        Desembarcant a Grècia, camí de Igoumenitsa

Comissió 
Solidaritat i Cooperació



Els membres de la Comissió són:

Òscar Lozano (pare de 1er i P3) VOCAL
Raül Amigó (pare de 1er i P5)
Mónica Dapena (mare de P5 A i B)
Yvonne Mestre (mare de 1er i P4)
Laura Moret (mare de 2on)
Sagri Montes de Oca (mare de 2on i P5)
Juani Sánchez (mare de 1er)

Comissió
Solidaritat i Cooperació



XJT – Escola de Pares i Mares



Organització de xerrades i tallers per a mares i 
pares per fomentar la reflexió sobre com 
eduquem els nostres fills i filles.

XJT – Escola de Pares i Mares



És un programa formatiu que te el suport del Districte de Sant 
Martí  que engloba a sis escoles i tres instituts del barri i està 
dirigit als pares, mares i tutors dels alumnes d´infantil, primària i 
secundària:

CEIP Bogatell
CEIP La Mar Bella
CEIP Antoni Brusi
CEIP Fluvià
CEIP Vila Olímpica 
CEIP Arenal de LLevant

XJT – Escola de Pares i Mares



XJT – Escola de Pares i Mares

INS Front Marítm

INS Icària

INS Quatre Cantons

La idea és establir una xarxa formativa i un 
espai de reflexió i de compartir, al barri, per 
que puguin  beneficiar-se més famílies i poder 
trobar una major oferta.



XJT – Escola de Pares i Mares

❏ 20 i 27 de novembre. Com educar la sexualitat i l’afectivitat 
dels nostres fills i filles. Noemí Elvira Marín. Planificació 
Familiar de Catalunya i Balears.

❏ 5 de febrer. Il·lusió i entusiasme en família… i arreu!!. Juanjo 
Fernández

❏ 19 de març. Com eduquem la llibertat?. Juanjo Camarena. 
Teatre del Buit.

❏ 16 d’abril. Contes d’ahir i d’avui els models de sempre? 
Associació CoeducAcció i Trenquem el Silenci.

❏ 6, 13, 20 i 27 de maig. Taller Espai per Crèixer. 
❏ Alexandra Mariné i Davinia Urbano.  



XJT – Escola de Pares i Mares

Els membres de la Comissió són:

Silvia Ruiz  (mare de P5) VOCAL
Meritxell Alvira (mare de P5)



Comissió Biblioteca



Comissió Biblioteca

❏ Gestiona el servei de préstec dels  llibres 
de la biblioteca de l’escola, segons indicacions del 
professorat.

❏ Als matins de 9h a 10h un petit grup atén els alumnes dels 
nivells de 1r i 2n a la biblioteca i els ajuda en la seva tria 
de lectures. 

❏ A les tardes després de les 16:30 folren llibres, endrecen 
prestatges, inventarien llibres nous etc.

❏ La comissió participa activament en la gestió i la tria de 
l'intercanvi de llibres de Sant Jordi.



Comissió Biblioteca

❏ Els membres de la Comissió són:
En la vocalia i organització: 
Eva Valencia  (mare de 4rt i 6è) VOCAL
Lucía Patarca (mare de 3er)

❏ Mares i àvies col·laboradores: Jimena Bordesio, Laura Mencía, 
Raquel Arribas, Olga Caleya, Rosa M Morte, Carme Ferrer, Amanda 
Cuesta, Valentina Barreto, Susana Ballesteros, Desirée Ruiz, 
Arantxa Martorell, Cristina Bosch, Christele Maire, Marta Ventosa, 
Marga Genovart.



Comissió Fem Barri



Comissió Fem Barri

Comissió formada fa 2 anys a partir de l’evolució de la 
comissió Camí Escolar. S’encarrega de vehicular la 
participació de la nostra Ampa a les diverses iniciatives i 
activitats que es fan al barri del Poblenou: 

○ Macrocomissió de Camins Escolars
○ Coordinadora d’Entitats del Poblenou
○ Eix Pere IV
○ #FemRambla
○ Participació a les Festes de Maig i Festa Major del 

Poblenou etc.



Camí Escolar: 
Projecte de barri amb l’objectiu de fer possible que els 
nens més grans puguin anar sols a l’escola.

○ Millora de l’autonomia personal dels nens i 
pacificació de l’entorn urbà més proper

○ Visita de la guàrdia urbana a les classes de tercer 
de primària per parlar de educació vial i per 
preparar els nens a utilitzar el camí escolar a partir 
de quart

○ Projecte d’integrar mes les botigues amigues al 
camí escolar a traves de una gimcana

Comissió Fem Barri



Altres iniciatives:

○ Nova iniciativa participativa Eix Pere IV que vol 
redinamitzar i redissenyar l’històric carrer Pere IV com un 
nou eix vertebrador del barri.

○ Seguim amb #FemRambla,  un procés participatiu veïnal 
sobre com volem que sigui la Rambla del Poblenou

○ Propera adhesió a La plataforma Salvem la Repla per 
evitar la construcció de un monestir a la plaça de Sant 
Bernat Calbó

○ Carnestoltes amb Commissió Belluga’t
○ Matinada infantil a la Festa Major (a repetir?)

�

Comissió Fem Barri



Els membres de la Comissió en el curs  2015-2016:

Raül Amigó (pare  de P5 i 1er) VOCAL
Joan Serrat (pare de 4rt)

Necessitem més voluntaris per la comissió :)

Comissió Fem Barri



Comissió Institut



❏ Vetlla perquè els nostres nens, en acabar la Primària, puguin 
ser escolaritzats en un centre de Secundària proper i de 
qualitat.

❏ Revisa adscripcions d’instituts.
❏ Seguiment plantejament educatiu instituts de la zona.
❏ Demandes actuals:

- Construcció nous instituts al barri
Treballem conjuntament amb la Plataforma en defensa l´escola 
pública del Poblenou.

Comissió Institut



❏ Aquest curs vinent hi haurà adscripció única per a totes les 
escoles del Poblenou. Els instituts de la nostra zona seran els 
següents: 

- Institut Front Marítim
- Institut Quatre Cantons
- Institut Icària
- Institut Maria Espinalt (de nova creació). Començarà en 

barracots.
❏ Mantindrem l’adscripció a l’Institut Besòs

Comissió Institut



Els membres de la Comissió són:

Angeles Linde (mare 2n) VOCAL
Ana Maria Zuriguel (mare 5è)
Eugènia Caboz (mare 5è i  6è)
Esther Prades (mare de P3)
Toni Campos (pare de P4)

Comissió Institut



Comissió Escola Inclusiva



❏ Es crea, en col·laboració amb altres Ampas del barri, per a 
donar suport als nens i nenes amb necessitats especials i a les 
seves famílies, per a vetllar per  a que no se'ls retallin els seus 
drets i per a donar a conèixer aquesta realitat a la resta de 
famílies de l'escola.

❏ Estem organitzant la II Jornada sobre inclusió dins l’escola. 
Necessitarem voluntaris per les diferents activitats, 
especialment per fer de contecontes.

❏ Col.laborem amb la comissió de Solidaritat recollint els taps 
solidaris

Comissió Escola Inclusiva



Els membres de la Comissió són:

Isabel Vilasero (mare de 1r) VOCAL
Raquel Arribas (mare de 2on i 3r) 
Laura Spagnuolo (mare de P5 i 3er)

Comissió Escola Inclusiva



Comissió Escola en Lluita



❏ Comissió mixta Professorat-Famílies d’alumnes.
❏ Informar a les famílies com ens afecta la LOMCE LEC - 

Retallades.
❏  Defensar l’Educació Pública, Laica, de Qualitat i per tothom.
❏ Representar l’AMPA dins de LA PLATAFORMA EN DEFENSA 

DE L’ESCOLA PÚBLICA AL POBLENOU.

-      

Comissió Escola en Lluita



❏ Lluitar pels equipaments educatius que manquen  en el 
nostre Districte i en el nostre barri (Instituts, Escola d’
idiomes, Escola de Música, etc)

❏ Actes de reivindicació pels Drets dels nostres alumnes, 
famílies, i treballadors de tota la Comunitat Educativa.

    

Comissió Escola en Lluita



Comissió Escola en Lluita

Participació de les famílies de l’ARENAL DE LLEVANT, conjuntament amb 
les famílies de les Escoles del Poblenou, en la CADENA HUMANA PER 
RECLAMAR ELS INSTITUTS QUE FALTEN EN EL BARRI DEL POBLENOU, 
organitzada per la PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’ESCOLA PÚBLICA DEL 
POBLENOU, el passat mes de maig de 2015.



Comissió Escola en Lluita

La llei LOMCE suposa una modificació d'aspectes cabdals de 
l'actual legislació d’educació que en absolut obeeix a necessitats 
del nostre sistema educatiu. En volem destacar:

❏ Obre la porta a la privatització de l’educació pública.
❏ Ataca el model d'immersió escolar vigent a Catalunya, un 

model d’èxit des de fa 30 anys.
❏ Centralitza i espanyolitza el sistema educatiu.
❏ Obre la porta a una selecció prematura entre els alumnes des 

dels 13 anys.



Comissió Escola en Lluita

❏ Recupera l’obligació de què les famílies hagin de triar entre l’
assignatura de religió catòlica i una altra assignatura que 
s'anomenarà "Valores Sociales y Cívicos".

❏ Dóna tractes de favor a les escoles concertades deixant que el 
mercat dirigeixi la planificació de l’oferta educativa.

❏ Atempta el dret de participació democràtica de famílies, 
alumnes i professorat en el govern del centre.



Comissió Escola en Lluita

Punts de debat actuals en la PLATAFORMA, per reclamar el que 
ens pertoqui: 

❏ Debat de l’adscripció única zona 26. (Consorci).
❏ Debat de la discriminació de la puntuació actual ads. 

(Conselleria).
❏ Sol·licitud d’acte informatiu, respecte el Decret de l’

adscripció de la zona 26, obert a totes les famílies d’alumnes 
del barri. (Consorci).

❏ Planificació amb fites de les obres dels Instituts que 
manquen. Implantacions fins la finalització de les obres.
(Ajuntament + Consorci).

❏ Projecte educatiu dels nous instituts. (Consorci).



Els membres de la Comissió són:

Albert Montes (pare de 2on) VOCAL
Laura Mencía (mare de 5è)
Susana Prado (mare de 4rt i 3er)
Laura Majó (mare de 2on)
Paco Cascón (pare de 6è)
Raül Amigó (pare de 1er i P5)

Mestres: Àngels Bertran, Maria Borrell, Esther Costa, Fabiola 
Gurría i Isabel Martínez.

Comissió Escola en Lluita



EL QUE CALGUI

❏ Organització de jornades en les que pares i mares voluntaris 
realitzen tasques a l'escola necessàries per a que aquesta 
pugui funcionar millor: penjar miralls, penjadors, netejar 
fundes de coixí, pintar la ludoteca, ampliar el conillar, netejar 
l'hort, folrar llibres...

❏ Oportunitat per conèixer altres famílies i incorporar l'escola 
en l'àmbit familiar.

❏ Es fa conjuntament amb els coordinadors de delegats.

EQC



Pilates, Anglès, Volei, Fútbol, Bàsquet, Percussió, Zumba…

Participació per tercer any consecutiu en la Cursa de  la 
Dona, juntament amb mestres de l’escola.

Activitats per a pares/mares



Estat de comptes



ESTAT DE COMPTESLIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2014-2015
INGRESSOS   

PRESSUPOSTAT LIQUIDACIÓ FINAL
SOCIS 13.000,00 € 12.076,32  
SUBVENCIONS 800,00 € 800,00  
NO SOCIS EXTRAESCOLARS 729,00  

INGRESSOS TOTALS 13.800,00 € 13.605,32  

DESPESES   
  LIQUIDACIÓ FINAL INGRESSOS DESPESES
COMISSIONS I ACTIVITATS 6.700,00 € 2.705,03 €   
COMISSIÓ MENJADOR 0,00 € 0,00 €
COMISSIÓ BELLUGA'T 4.100,00 € 1.498,18 € 4.297,60 € 5.795,78 €
COMISSIÓ SOLIDARITAT 0,00 € 0,00 € 2.896,92 € 2.896,92 €
COMISSIÓ EXTRAESCOLARS 300,00 € 0,00 €
COMISSIÓ ESCOLA INCLUSIVA 700,00 € 0,00 €
COMISSIÓ XJT 500,00 € 175,00 €
COMISSIÓ ESCOLA EN LLUITA 300,00 € 0,00 €
COMISSIÓ BARRI 100,00 € 42,00 €
COMISSIÓ COMUNICACIÓ 700,00 € 949,85 €
COMISSIÓ BIBLIOTECA 0,00 € 40,00  
ALTRES DESPESES 3.050,00 € 3.040,46  

QUOTES FAPAC, PANGEA I COORDINADORA 500,00 € 431,21  
APORTACIÓ A L'ESCOLA 2.000,00 € 2.000,00  
MATERIAL I DESPESES ORDINÀRIES 300,00 € 418,25  
IMPREVISTOS 250,00 € 191,00  
PERSONAL 3.850,00 € 5.648,08  
SECRETARIA CURS 2014-2015 3.850,00 € 3.500,00  
SECRETARIA CURS 2013-2014 0,00 € 350,00  
PERSONAL ACOLLIDA REUNIONS 0,00 € 1.798,08  
DESPESES BANCÀRIES 200,00 € 624,64  

TOTAL DESPESES 13.800,00 € 12.018,21  
LIQUIDACIÓ PRESUPOSTARIA 2014-2015 1.587,11  

ESTAT DE 
COMPTES



ESTAT DE 
COMPTES

PRESSUPOST 2015-2016  

  
INGRESSOS  

SOCIS 12.100,00 €
SUBVENCIONS 800,00 €

TOTAL INGRESSOS 12.900,00 €
  

DESPESES  

FUNCIONAMENT ORDINARI 550,00 €
IMPREVISTOS 100,00 €
DESPESES ORDINÀRIES I DE GESTIÓ 450,00 €
ACTES I ACTIVITATS 6.050,00 €
COMISSIÓ BELLUGA'T 2.500,00 €
COMISSIÓ EXTRAESCOLARS 600,00 €
COMISSIÓ ESCOLA INCLUSIVA 400,00 €
COMISSIÓ XJT 500,00 €
COMISSIÓ ESCOLA EN LLUITA 450,00 €
COMISSIÓ BARRI 100,00 €
COMISSIÓ COMUNICACIÓ (REVISTA) 1.000,00 €
EXTRAESCOLARS PARES (PERCUSSIÓ) 500,00 €
ALTRES DESPESES 2.500,00 €
QUOTES FAPAC I COORD. D'ENTITATAS I PANGEA 500,00 €
APORTACIÓ A L'ESCOLA 2.000,00 €
PERSONAL 3.500,00 €
SECRETARIA CURS 2015-2016 3.500,00 €
DESPESES BANCÀRIES 300,00 €

TOTAL DESPESES 12.900,00 €



Necessitem voluntaris!



Gràcies per la vostra atenció!


