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DOCUMENTACIÓ DE SOL·LICITUD
MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE O ACTIVITAT 
D’AMPA

DADES DEL PROJECTE/ ACTIVITAT
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www.montornes.cat · ajuntament@montornes.cat 

Nom 

Breu presentació del projecte o activitat

Justificació i coherència del projecte



Descriure quina és la justificació de la seva necessitat, valors que promou, etc...
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Descripció dels objectius del projecte

Objectiu General (els objectius descriuen allò a què el projecte vol contribuir)

Recursos humans, tècnics i materials dels què disposa l'entitat per fer el projecte

Recursos humans (membres de l'entitat, personal voluntari, contractat... )

Infraestructures (espais on es vol realitzar el projecte/activitat)



Definició de les accions concretes que es portaran a terme per donar a conèixer el projecte (per exemple: edició butlletí, distribució de material
informatiu, estratègia a les xarxes socials, etc)

Expliqueu amb quines entitats col·laboreu i el grau de col·laboració (ja siguin del municipi o de fora de Montornès)

Expliqueu quins beneficis socials i/o mediambientals aporta el vostre projecte/activitat

Dades per aplicar els criteris de valoració específics d’Educació
                                                                                                

Número                           
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No

Materials (equips i/o material fungible necessari per realitzar el projecte/activitat)

Accions de difusió del projecte

Treball col·laboratiu amb altres associacions

Impacte del projecte a nivell social i mediambiental

El projecte i/o activitat implica la col·laboració amp el propi centre educatiu?

Sí

Sí

El projecte i/o activitat fomenta la capacitació i la participació de les famílies a l’escola i la comunitat?

No

Com? 

Com? 



     

 

 

                          

Es tracta de presentar una previsió del que suposarà econòmicament desenvolupar el projecte pel qual es demana subvenció. Cal tenir en 
compte que en aquesta previsió els costos i els ingressos hauran de coincidir en quantia. Incloure el total de les despeses inventariables i no 
inventariables.

Despeses Import
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Pressupost del projecte

Sí No

El projecte i/o activitat fomenta la convivència al centre educatiu?

Sí No

El projecte i/o activitat contribueix a la qualitat i la innovació educativa del centre?

Sí No

L’oferta d’activitats extraescolars és variada o introdueix novetats o fomenta l’esport femení?

Sí No

El projecte i/o activitat incorpora la perspectiva de gènere i la coeducació?

Sí No

El projecte i/o activitat dona suport a famílies i infants en situació de vulnerabilitat social?

Sí No

Com? 

Com? 

Com? 

Com? 

Com? 

Com? 

El projecte i/o activitat afavoreix la diversitat i la inclusió cultural i/o funcional?



Total

                                                                                               

Despeses Indiqueu quina quantitat de les despeses destinareu a material inventariable (material no fungible, de
durada superior a un any i amb un cost amb IVA superior a 151 € la unitat)

                                                                                                                                 

 

Import

   

Total

   

Ingressos Import

Total

Nom de l’activitat Destinataris Calendari (mesos) Cost de l’activitat
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Subvenció municipal sol·licitada 

Subvencions altres administracions

Subvencions ens privats

Recursos propis

Quotes soci

Publicitat i/o esponsorització

1

2

3

4

Activitats que composen el projecte 
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5

6

7

8

9

10

11

12
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