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Aquest curs 2011-2012, en el que hem tingut canvi de junta directiva, s’ha caracteritzat per un
aprofundiment en la situació de crisi global que ens envolta, i de la que la nostra AMPA
tampoc s’ha lliurat.
Els ingressos han disminuït, com a consequència de la desaparició de les subvencions i d’altra
banda per un interés en mantenir la despesa de les famílies continguda al màxim, revertint en
les famílies la majoria del marge en la compra de llibres, augmentant els preus de menjador
per sota de l’1% i mantenint un any més l’import de la quota d’associat.
Les despeses han augmentat, inclús per sobre del imports pressupostats, per haver hagut de
fer front a diverses despeses per a les que no tenien fons ni l’escola ni l’EMD, d’entre les que
cal remarcar el folrat de bancs, l’entrada lateral de l’escola, el tancament del pati del darrera i
el pintat del gimnàs.
S’ha incorregut en altres despeses que no estaven pressupostades, com la posada en marxa de
la nova web de l’AMPA, que afavorirà la comunicació i la informació als associats, i
l’assegurança del parament de la cuina, que és l’únic patrimoni de l’AMPA.
La morositat s’ha mantingut estable, en uns nivells similars als d’anys anteriors.
Pel proper curs 2012-2013 les perspectives no son millors. No es preveu que tinguem cap
ingrés per subvenció, s’augmenten els preus del menjador només per l’efecte de l’increment
de tipus d’IVA, i es manté la quota d’associat en 34 euros. El marge de llibres es manté revertit
en les famílies pràcticament en la totalitat i s’han aconseguit millores en els preus de l’acollida
matinal.
Es vol seguir potenciant la web de l’AMPA com a únic canal de comunicació i s’intentarà
engegar les noves comissions tèxtil i de comunicació.
Es mantenen les despeses bàsiques d’ajut a l’escola i les aportacions a les diverses comissions.
Es reduirà l’aportació a les activitats esportives extraescolars, que ha estat darrerament la
partida de despesa més important.
Tot i aquesta situació, és objectiu d’aquesta junta seguir invertint a l’escola, i ajudar en allò
que es consideri necessari i no hi arribin els fons públics, per tenir una escola que garanteixi
una educació en condicions i el benestar dels nostres fills.
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