
Informacions econòmiques 14 de desembre del 2020 

Modificacions de pressupost 

• Com ja vam comentar en l’anterior consell, crèiem important que la compensació dels 75€ que 

s’ha fet a les famílies en concepte del retorn del trimestre del curs 19-20 comportés una 

modificació del pressupost anual. Això es traduïa en eliminar 36.975€ (corresponents als 75€ de 

les 493 famílies del curs passat) dels 79.340€ pressupostats la partida d’ingressos  “De famílies 

per a material escolar o per a material d’ús educatiu”. 

 

Tot i així, després de haver-ho consultat al Departament d’Educació, se’ns ha recomanat que no 

fem tal modificació, ja que en realitat no és necessària i comportaria una modificació massa 

extensa de les partides de despeses. 

 

Al tancar l’any i fer la interpretació del pressupost executat caldrà tenir en compte la 

compensació d’aquests diners. 

 

• Notificar-vos que el 9 de desembre hem hagut de fer una ampliació en la partida d’ingressos 

“Del Departament per a despeses de funcionament” per valor de 367,76€ que ha comportat 

l’ampliació de la partida de despeses “De famílies per a material escolar”. 

 

 

Quotes de les famílies 

Un cop expirat el termini de pagament de les quotes de material de les famílies, l’estat de comptes a dia 

14 de desembre en aquest àmbit és el següent: 

• Comunitat de petits 

o Hem ingressat 15.150€ dels 24.150€ totals de la comunitat 

o 63 del 138 alumnes han pagat la totalitat de la quota 

o Hem ingressat el 62,7% del total de la comunitat 

• Comunitat de mitjans 

o Hem ingressat 17.591€ dels 28.700€ totals de la comunitat 

o 76 del 164 alumnes han pagat la totalitat de la quota 

o Hem ingressat el 61,2% del total de la comunitat 

• Comunitat de grans 

o Hem ingressat 13.040€ dels 28.000€ totals de la comunitat 

o 58 del 160 alumnes han pagat la totalitat de la quota 

o Hem ingressat el 46,5% del total de la comunitat 

S’han ingressat un total de 45.781€ que representen el 56,6% del total. 

Cal tenir en compte que en aquest còmput total hi incloem la compensació del curs passat així com 

també els deutes de les famílies derivats del curs 19-20, ja que aquests afecten a la compensació 

utilitzada per pagar el curs actual. 


