El Cau just
Qui participa
Dinamitzadors

Caps de consell
Els tresorers i/o seguiment econòmic

Objectius

• Donar a conèixer al consell de l’AE l’Estat de Comptes

Premisses

-

Descripció
de l’activitat

Conèixer la quantitat de becats
Subvenció de l’Ajuntament (Fonts de finançament)
Capital propi
Despeses
Eines de tresoreria
Comptes bancaris
Caixeta
Pressupost
Estat de comptes
Justificació/Demanda de Subvencions
Consolidació comptable
Carpesà Verd

El tresorer fa de presentador.
El consell (participants) es divideixen en grups de 2 o 3 persones màxim.
El tresorer presenta una de les partides del pressupost (exemples: quants
diners ens hem gastat en menjar a campaments de primavera, quants
diners hem ingressat per quotes, quina és la subvenció que ens ha concedit
l’Ajuntament,...).
Hi ha dos formes de guanyar punts, a través de Preguntes Valor (PV) i a
través de Preguntes Comptabilitat (PC).
Amb les Preguntes Valor cada grup ha de dir quant porten gastat o ingressat en aquest concepte. El que més s’aproximi a la quantia del concepte
sense passar-se guanya dos punts.
El tresorer compara el que porten gastat amb el pressupost i amb el que
han dit els grups i s’aprofita per fer reflexió i avaluació de les dades.
Els grups que no han guanyat tenen una Pregunta Comptabilitat relacionada amb les eines de tresoreria del cau i comptabilitat. El primer grup que
encerti s’enduu un o dos punts segons la pregunta.
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Valoració
de l’activitat

Exemples de Preguntes Valor (PV):
Quants diners rebem de les quotes de les famílies?
Quina quantitat hem rebut de la subvenció de l’Ajuntament?
Quina quantitat hem rebut de la subvenció de la Generalitat?
Quin és el pressupost anual de l’AE?
Quin va ser el cost total dels últims campaments globals?
Quant portem gastat en material tècnic?
Quant portem gastat en despeses de caps?
… es poden anar afegint preguntes a voluntat del(s) dinamitzador(s).
Exemples de Preguntes de Comptabilitat (PC):
Com es diu el programa de tresoreria d’EC? (1 punt)
On es guarden les factures? (1 punt)
Què ha de fer un tresorer a principi de curs? (1 punt)
Què has de demanar quan compres un “bolígraf ” als “xinos”? (2
punts)
A quina entitat bancària tenim els diners? (1 punt)
Quina és la data límit per demanar subvencions a l’Ajuntament? (2
punts)
Quin és el primer dia per demanar la subvenció a l’Ajuntament? (1
punt)
Quina és la data límit per justificar subvencions a l’Ajuntament?(2
punts)
Quin és el primer dia per justificar la subvenció a l’Ajuntament? (1
punt)
Quina diferència hi ha entre comptes i projectes? (2 punts)
Quina diferència hi ha entre material fungible i material tècnic? (1
punt)
Què és la Consolidació Comptable? (2 punts)
Al final de la dinàmica el tresorer presenta l’Estat de Comptes fins a data i
l’avaluen en comparació amb el Pressupost.
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