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2.291 AMPA associades
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La suma de la nostra dedicació i
compromís és la nostra gran basa,
allò que ens fa forts per aconseguir
tot allò que ens proposem com a
moviment social i reivindicatiu.

Montse Conejo
Presidenta de FaPaC
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MISSATGE DE LA PRESIDENTA

Benvolgudes AMPA,
Us presentem la memòria de la FaPaC
on hem tractat de plasmar la nostra activitat al llarg de l’any 2017. La tasca
no és senzilla, doncs recopilar en unes
poques pàgines el treball desenvolupat durant tot un any sempre té el
risc d’oblidar algun aspecte rellevant,
de forma involuntària. Tanmateix, hem
fet un esforç perquè no sigui així i hem
mirat de detallar tant els fruits de les
línies d’acció noves que hem obert com
els resultats de les actuacions ja engegades.
L’any que reflecteix la present memòria
no ha estat exempt de dificultats, però
hem treballat per convertir cadascuna
d’aquestes en un repte, en un nou desafiament. Un treball conjunt i unitari,
tant de les mares i pares voluntaris i
compromesos, com de les tècniques
i tècnics, totes i tots amb un objectiu
comú: fer el possible, cadascú des del
seu àmbit, per defensar i aconseguir
una educació pública, de qualitat i amb
igualtat d’oportunitats.
Enguany, ha estat el primer curs que
hem treballat d’acord amb una nova
organització territorial. Això ens ha
permès estar més a prop de totes les

AMPA, conèixer millor la realitat lligada a l’entorn, i donar veu a les diferents associacions independentment
d’allà on siguin. Aquesta ha estat una
de les nostres prioritats. La FaPaC som
totes i cadascuna de les 2.291 AMPA/
AFA federades. Les famílies que en formem part som plurals i diverses, amb
diferències socials, culturals, ideològiques,...però el respecte i la suma de
tots nosaltres és, sens dubte, la nostra
força. La suma de la nostra dedicació i
compromís és la nostra gran basa, allò
que ens fa forts per aconseguir tot allò
que ens proposem com a moviment social i reivindicatiu.
Hem treballat per intensificar el nostre
paper com a agent d’influència social i política tirant endavant diferents
campanyes -que veureu detallades en
aquesta memòria- amb l’objectiu d’influir en les polítiques educatives. Volem
que l’educació ocupi un lloc principal
en l’agenda política perquè els nostres
infants i jovent són la nostra màxima
prioritat.
Durant aquest curs, que especialment
ens deixa un mal record pels atemptats
patits el passat mes d’agost, hem centrat les nostres actuacions en diferents
línies d’acció ja sigui per reclamar ràtios

més baixes o un nou decret menjador
que ens tingui en compte, defensar
els valors de l’escola pública, reivindicar la igualtat d’oportunitats, lluitar
contra l’estigmatització de l’alumnat o
posicionar-nos contra iniciatives discriminatòries. Tenim molts fronts oberts,
segurament en tindrem més, però continuarem aportant el nostre gra de sorra
per promoure els canvis i les millores
que volem. En aquestes pàgines trobareu un bon exemple de tot allò que
fem, malgrat que, en ocasions, sembla
que no es fa del tot visible. Per això,
ens ho hem de creure, la nostra força, i
recordar que som la federació més gran
del país.
En el meu cas personal, m’arriba el moment d’acomiadar-me de la FaPaC doncs
el meu fill està cursant 2n de batxillerat
i complirà els 18 anys, per tant, ara ja
li toca a ell lluitar per una educació de
qualitat. Ha estat una experiència molt
enriquidora. Us animo a què participeu
més activament a la federació, cadascú
des del seu lloc, perquè tots sumem.
No caigueu en el desànim perquè tot és
qüestió de ser constant.
CONTINUAREM TREBALLANT PERQUÈ
L’EDUCACIÓ PÚBLICA SIGUI UNA PRIORITAT DE PAÍS!
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Memòria anual 2015

Missió i

valors

1.1. QUÈ ÉS LA FaPaC?
La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) va ser creada l’any 1975 amb
l’objectiu de coordinar l’acció de les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (AMPA).
Amb més de 2.291 AMPA repartides en més de 720 municipis, la FaPaC ha esdevingut la federació d’associacions més gran de Catalunya aplegant més de 670.000 alumnes.

1.2. MISSIÓ
La FaPaC és l’espai de relació, coordinació i treball comú entre
les AMPA de Catalunya que té com a missió reforçar i defensar
una educació pública de qualitat, catalana, laica, equitativa,
integradora, inclusiva, gratuïta, democràtica i coeducativa. Per
aconseguir-ho, la federació:

AGENT D’INFLUÈNCIA SOCIAL I POLÍTICA

• Fomenta la participació associativa, la coordinació, el procés
de reflexió i el desenvolupament de projectes comuns entre
les AMPA.
• Actua com a agent d’influència social i política en favor de
l’educació.
• Ofereix a les AMPA serveis de suport.

• Informació i assessorament a les AMPA per facilitar la seva
activitat i la consecució dels seus objectius.
• Assegurança de responsabilitat civil. Assegurança obligatòria
per a les AMPA que cobreix totes les activitats que organitza
tant dins com fora de l’escola. Està inclosa en la quota de
la FaPaC.
• Assegurança d’accidents. Assegurança optativa que les AMPA
federades poden contractar amb millors condicions.
• Formació associativa dirigida a les AMPA i formació en habilitats educatives dirigida a les famílies.
• Suport jurídic, fiscal i comptable.
• Desenvolupament de recursos útils per a l’AMPA a través de
publicacions, de la web i d’altres canals de comunicació.
Impuls a projectes i actuacions d’interès per a les AMPA.

FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ ASSOCIATIVA
• Creació d’espais de coordinació i treball comú entre les AMPA
• Anàlisi i reflexió sobre el moviment associatiu d’AMPA.
• Desenvolupament de projectes sorgits de les necessitats detectades: relació família-centre educatiu, fracàs escolar, acollida nouvinguts, parentalitat positiva, etc.

• Representació i interlocució en organismes i administracions
públiques.
• Incidència en els mitjans de comunicació.

SUPORT A LES AMPA

1.3. VALORS INSTITUCIONALS
L’actuació de la FaPaC està basada en uns valors essencials:
• La defensa de l’escola pública, amb les característiques descrites en la missió.
• L’estil participatiu, democràtic, representatiu, transparent i
independent.
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Qui fa la

FaPaC?

FaPaC és la suma de moltes persones. Hi ha les AMPA, que són la base
social de FaPaC.
Però FaPaC també són moltes persones concretes que dediquen el temps,
coneixements i esforços per a dur a terme la missió de la Federació.
Aquestes persones estan organitzades territorialment a través de les
Juntes Territorials, i també de manera transversal a partir dels tres grans
eixos de la missió: suport a les AMPA, influència social i política, i vida
associativa.

2.1 LES AMPA DE LA FaPaC
A 31 d’agost de 2017 hi havia 2.291 AMPA associades.

Distribució per tipus de centres educatius
de les AMPA federades

Distribució territorial de les AMPA federades

1.354

TOTAL

INSTITUL/ESCOLA

Escoles
dintre ZER

252

301
26

230

Barcelona Comarques

208

Barcelona Ciutat

297

Camp de Tarragona

195

Girona

326

Lleida

255

Maresme-Vallès Oriental

261

Regió Central

223

Terres de l'Ebre

70

Vallès Occidental

226

TOTAL

2291

ALTRES

42

ESCOLES
INFANTILS

316

INSTITUTS

ESCOLES

2.291

Baix Llobregat
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2.2. JUNTES DE GOVERN DE LA FaPaC
JUNTA GENERAL
La Junta General està nomenada per l’Assemblea. Aquest 2016-17 ha estat formada per:
Presidència FaPaC

Montse Conejo i Palma

Secretaria FaPaC

Francesc Xavier Olivella i Pedrega

Tresoreria FaPaC

Isabel Pérez i Pérez

Vicepresidència Social i Política

Belen Tascón i Alonso

Vicepresidència Vida Associativa

Òscar Montes i Esteve

Presidència Barcelona Ciutat

Albert Riera i Pérez

Presidència Baix Llobregat

Susana Canet i Ignes

Presidència Camp de Tarragona*

Lluís Pallejà i Català

Presidència Girona

Eva Trías i Terrón

Presidència Lleida

Elisa Solé i Velando

Presidència Maresme-Vallès OrIental

Mario Parra i Dolz

Presidència Regió Central

Pau Cortès i Horcas

Presidència Terres de l’Ebre

M. José Forcada i Calvet

Pendent de ratificar

Presidència Vallès Occidental

Amador Queija i Alonso

Pendent de ratificar

Vocalia Igualtat d’Oportunitats

Àlex Castillo i Navarro

Vocalia Matriculació

Marco Antonio Béjar

Vocalia Infantil i Primària

Carles Benito i Lupiañez

Vocalia Menjadors

Javier Castelló i Larrauri

Vocalia Comunicació

Bernat Ferrer i Frigola

Vocalia Funcionament

Alexandre Bello i Abellà

Vocalia

Xavier Flores i Rigabert

En funcions
En funcions
Pendent de ratificar

Pendent de ratificar

En funcions

Baixes de la junta General
Secretària

Vanessa Rivas i Martínez

Vallirana

Vicepresidenta Suport

M. Mar Gotarda i Rodríguez

Lleida

President Lleida

Ismael Alfaro

Lleida

Presidenta Girona

Gisela Vicenç i Pasqual

Girona

Vocal

Ana Sanz i León

Barcelona

Presidenta Terres de l’Ebre

Fabiola Castaño i Lladó

Deltebre

Assemblea General, Badalona 19 de novembre de 2016

10

Memòria anual, curs 2016/17

JUNTES TERRITORIALS
Aquestes són les persones que formen les 10 juntes territorials a data 31 d’agost de 2107:
BAIX LLOBREGAT

CAMP DE TARRAGONA

Antonio García i Lorente
Eva Burgos i Díaz
Juan Ramón Torres i Blanco
Luis López i Muñoz
María Inmaculada Muñoz i Sanchez
Marta Roig i Segura

Vallirana
Sant Boi de Llobregat
Sant Vicenç dels Horts
Cornella de Llobregat
Castelldefels
Viladecans

Miguel Angel Valenzuela i Pacheco
Miguel Martínez i Martínez
Mónica Carreño i Porcel
Núria Rodríguez i Moreno
Oriol Homar i Martí
Pili Melero i Comas
Sara Solé i Soto
Susana Canet i Ignes
Urko Ellacuria
Xavier Flores i Rigabert

Cervelló
Esparreguera
El Prat de Llobregat
Collbató
Sant Feliu de Llobregat
Gavà
Gavà
Molins de Rei
Martorell
Viladecans

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Presidenta
Vocal
Vocal

BARCELONA CIUTAT
Albert Riera i Pérez
Alberto Domínguez i González
Àlex Castillo i Navarro
Àlex Vallejo i Blanxart
Belen Tascón i Alonso
Carles Benito i Lupiañez

Sarrià - Sant Gervasi
Sants-Montjuïc
Ciutat Vella
Sarrià - Sant Gervasi
Gràcia
Nou Barris

Concetta Faletra i Tortellà
Esther Murillo i Blasco
Francesc Xavier Olivella i Pedregal
Josep Maria Ustrell i Peñafiel
Josep Xurigué
Laura Porzio
Manuel Alvarez i Sol
Marina Gassol i Ventura
Miquel Gené i Molins

Sants-Montjuïc
Gràcia
Gràcia
Sant Andreu
Eixample
Eixample
Sant Andreu
Ciutat Vella
Eixample

President
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Daniel Recasens i Salvador
David Sotorra i Pàmies
Laura Moreno i Dinaret
Lluís Pallejà i Català
Mariona Ribas i Satorras
Mònica Andreu i Ferré

Reus
Reus
Cambrils
Reus
La Selva del Camp
Tarragona

Rocío Azabal i Martin

Salou

Vocal
Vocal
Vocal
President
Vocal
Vocal
Vocal

GIRONA
Àngel Ferrer i Mora
Carla Montoto i Galbany
Carme Delclós i Ayats
David Bernal i Gallegos
Esther Roca i Casas
Eva Trías i Terrón

Ripoll
Vall-llobrega
Figueres
Mieres
Salt
Quart

Gisela Vicenç i Pasqual
Margarita Tort i Benedicto
Morten Overgaard

Girona
Ripoll
Caldes de Malavella

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Presidenta
Vocal
Vocal
Vocal

LLEIDA
Albert Font-Tarrés
Albert Masagué i Escoda
Elisa Solé i Velando
Gemma Asensio i Benet
Ingrid Garcia i Sanfeliu
Margarida Almirall i Borrell

Lleida
Lleida
Lleida
Tàrrega
Bellpuig
Lleida

Naima Sayem
Sigfrid Barqué i Farrús

Lleida
Mollerussa

Vocal
Vocal
Presidenta
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

MARESME-VALLÈS ORIENTAL
BARCELONA COMARQUES
Eva Naranjo
Eva Valle
Javier Castelló i Larrauri
Marc Miralles i Biosca
Mari Carmen Torres i Blanco
Maria Angels Anton i Rivero

Gelida
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú
Vilobí del Penedès
Sant Sadurní d'Anoia
Sitges

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Montse Conejo i Palma
Núria Muñoz i Juan
Pilar Gata

Badalona
L'Hospitalet del Llobregat
Cubelles

Vocal
Vocal
Vocal

Daniel Mayals i Ibáñez
David Díaz i Garrido
Elba Ozerans i Arenas
Elena Escobar i López
Isabel Pérez i Pérez
Joanna d'Arc Bermúdez i Esquerra

Canovelles
Santa Maria de Palautordera
Granollers
Santa Maria de Palautordera
Mollet del Valles
Mataró

Jordi Estarlich i Corominas
Jordi Lloreda i Cullell
Maria josé Morillas i Martinez
Mario Parra i Dolz
Òscar Montes i Esteve
Raquel Puig i Alasà
Roser Escrig i Sarreta
Sandra Becerril i Balín
Silvia Girones i Cebrian

Premià de Mar
Canovelles
Granollers
Sant Celoni
Granollers
Caldes de Montbui
Sant Celoni
Cardedeu
Sant Andreu de Llavaneres

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
President
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
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REGIÓ CENTRAL

VALLÈS OCCIDENTAL

Agnès Lleyda i Tierz
Antoni Navío i Gámez
Bernat Ferrer i Frigola
Berta Bonet i Montero
Cristina Barnils i Mateu
David Rodríguez i Rico

Mura
Tona
Igualada
Manresa
Calldetenes
Igualada

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Amador Queija i Alonso
Ariana Pérez i Abillar
Carme Roca i Pardo
Jordi Anton i Martinez
Marco Antonio Béjar
Mònica Jara i Ramínez

Sta Perpetua de Mogoda
Terrassa
Sant Cugat del Vallès
Terrassa
Ripollet
Polinyà

Dolors Bové i Trabé
Eva Sanchez i Tabios
Jordi Puig i Carrera
Pau Cortès i Horcas
Rosa Serra i Pujol
Xavier Carrasco i Delgado

Berga
Berga
Oristà
Santa Margarida de Montbui
Sant Joan de Vilatorrada
Navarcles

Vocal

Montserrat Pina i Ollé
Pablo Cano i Mallo
Xènia Amorós i Soldevila

Rubí
Sabadell
Sant Cugat del Vallès

Vocal
President
Vocal
Vocal

TERRES DE L’EBRE
Riba-roja d'Ebre
Vilalba dels Arcs
Tortosa
Amposta
Sant Jaume d'Enveja
Tortosa

Rosana Mateu i Cubedo
Vanesa Bertomeu i Mari

Ascó
Deltebre

Memòria anual, curs 2016/17

Vocal
Vocal
Vocal

Baixes de les Juntes Territorials
BARCELONA COMARQUES

Begoña Garcia i Barco
Francesc Xavier Solé i Borràs
Joan Antoni Pons i Albalat
M. José Forcada i Calvet
Otília Martínez i Gálvez
Pedro Cabanes i Altadill

Vocal
Vocal
Vocal
Presidenta
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Membres de la Junta General a l’Assemblea General de Badalona
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President
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Eduard Urrutia i Salvadó

Sant Pere de Ribes

Vocal

2.3. ORGANIGRAMA ASSOCIATIU
Vicepresidències D’ÀMBIT
Social i Polític
Belén Tascón

Suport a les AMPA
Mar Gotarda

Vida Associativa
Òscar Montes

VOCALIES
Influència política
Polítiques educatives
Francesc Xavier Olivella
MUCE
Tancaments

Seguiment educatiu

Suport a les AMPA

Matriculació
Marco Bejar
Comissions de Garantia d’Admissió
Consells Escolars Municipals

Assessorament
Isabel Pérez

Infantil i Primària
Carles Benito

Projectes
Mar Gotarda

Secundària i Postobligatòria
Montse Conejo

Vida Associativa

Rural
Mar Gotarda

Funcionament
Alexandre Bello

Menjadors
Javier Castelló

Comunicació
Bernat Ferrer

Formació
Susana Canet

Participació
Gisela Vicenç

Èxit educatiu
Eva Trias
TAC a l’escola
Àlex Vallejo
Altes Capacitats
Susana Canet
Igualtat d’oportunitats
Àlex Castillo
Inclusiva
Àlex Castillo
Pobresa Infantil
Miquel Gené
Alta Complexitat
Maria José Morillas
Violència 0
Mar Gotarda

Assemblea General, Badalona 19 de novembre de 2016

2.4. estructura tÈcnica
Àrea Administració
Àrea Comptabilitat

Cristina Navarro i de la Prida

Àrea Comunicació
Suport Comunicació
Àrea Suport

Oliver Martín i Martín

Àrea Jurídica
Àrea Formació
Àrea Projectes
Àrea Assessorament
Suport Jurídica

Maria Lidón Gasull i Figueras

Glòria Torregrosa i Martínez
Maria José Navarro i Escuer
Cèlia Vila
Eva Virgili i Recasens
Noelia Jiménez
Felicia Soler i Pérez
Judith Boadella i Balcells
Elisenda Guedea i Marco
Maribel López i Morillas
Anna Martínez i Beltran

Àrea Territorial
Oficina BCN Ciutat
Oficina Barcelona Comarques
Oficina Baix Llobregat
Oficina Vallès Occidental
Oficina Maresme-Vallès Oriental
Oficina Regió Central
Oficina Girona
Oficina Lleida
Oficina Camp de Tarragona
Oficina Terres de l’Ebre
Estudiant en pràctiques

Judith Boadella i Balcells
Nacho Pallàs i Cardona
Milagros Jonte i Vázquez
Milagros Jonte i Vázquez
Araceli Llisterri i Cencerrado
Marta Melo i Colldeforns
Ascensió Ureña i Rodríguez
Sílvia Moya i Olano
Roser Martí i Solé
Mº Teresa Fanch i Díaz
Alba Martínez i Fabregat
Joan Marca
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Activitats en l’àmbit
de la influència

social i política

3.1. TREBALL DE LES COMISSIONS

POLÍTIQUES EDUCATIVES
El curs 2016/17 s’ha caracteritzat pel manteniment de les mateixes condicions d’entorn en el sistema educatiu públic. El
pressupost del 2017, tot i haver millorat sensiblement en comparació al de l’any anterior, manté una reducció de la despesa
per alumne del 20,3% respecte al valor del curs 2010/11. La
LOMCE no ha estat derogada i des de la FaPaC hem continuat
la campanya d’informació i objecció a les proves externes i
estandarditzades de 3er i 6è de primària. En un context que
considerem com a de flagrant desinversió, aquestes proves
lluny de servir per revertir les mancances del sistema educatiu,
fomenten la competició entre centres tot contribuint a agreujar
la creixent segregació escolar a la vegada que encotilla o menysté els projectes de renovació pedagògica. Aquestes proves
són instruments fonamentals en la deriva mercantilitzadora i
privatitzadora del Sistema Educatiu Públic. I és en aquest sentit on FaPaC ha d’influir proposant models alternatius a l‘hora
d’establir les polítiques educatives.
Seguint aquesta línia, es va iniciar una campanya per demanar
al govern abaixar les ràtios a 20 alumnes per classe al mateix temps que es denunciava el tancament de línies i escoles.
Abaixar les ràtios permet la millora de la qualitat educativa a
l’escola pública a la vegada que també evita el tancament de
línies públiques. Les retallades que ha patit en els últims 7 anys
l’escola pública han estat molt més profundes que les de l’escola de titularitat privada mantinguda amb finançament públic.
Darrera d’aquestes decisions la FaPaC observa un desplegament de polítiques que responen a una tendència neoliberal.
La nostra Federació també ha participat activament en el Debat
extraordinari sobre l’educació pública catalana realitzat el 25 de
març 2017. Aquest debat extraordinari ha estat una iniciativa
d’un conjunt de persones i col·lectius que volem posar el focus
en el model educatiu de l’escola pública a l’hora de debatre
sobre l’educació a Catalunya. El debat es va plantejar com a
resposta i alternativa a Ara és demà per tal de reconduir-lo cap
a aquells temes pedagògics, polítics i socials que preocupen a
la comunitat educativa que creu en l’escola pública.

Les qüestions fonamentals que creiem que l’“Ara es demà” ha
ignorat i que el debat extraordinari ha plantejat són: existència d’una forta tensió entre dos models educatius en disputa:
aquell que entén l’educació con un dret universal i aquell que
l’entén com un bé de mercat. Ha omès la doble xarxa com a
tema de debat i instrument estructural d’un model que mostra
una tendència cap a la privatització. L’Ara és Demà no ha posat
sobre la taula els principis i valors que han de regir l’educació
pública. L’educació no només és una eina de desenvolupament
individual de les persones sinó que alhora és un instrument primordial de transformació social i una eina institucional clau per
revertir desigualtats. La FaPaC també ha participat en el debat
institucional Ara és Demà i ha votat en contra de la proposta
final sobre el Debat. La proposta no ha recollit les demandes de
la Federació en quan a la re-instauració de la democràcia en els
centres educatius, greument disminuïda pel paper actual que la
LOMCE ha atribuït als consells escolars, relegant-los a òrgans
merament consultius.
Finalment, una de les línies en política educativa que s’ha començat a treballar és el copagament de les famílies a l’escola
pública. Paral·lelament a la disminució de la despesa pública
en educació, les famílies han hagut de destinar més recursos
a l’educació dels seus fills i filles. Per exemple, la reducció del
pressupost en funcionament dels centres ha estat del 27,7% i
això ha afectat la disponibilitat dels centres per a fer fotocòpies, per al manteniment dels equips informàtics, per a comprar
mobiliari, material educatiu, etc. Durant aquests anys, la comunitat educativa s’ha bolcat per minimitzar els efectes col·
laterals de les retallades i garantir el funcionament dels centres
educatius. És en aquest context que apareix el copagament de
les famílies. El mes de març de 2017, la FaPaC va realitzar una
enquesta amb l’objectiu de conèixer la situació a les escoles representades per AMPA/AFA de la Federació i intentar començar
a valorar el copagament. L’enquesta es va adreçar a totes les
AMPA/ AFA federades per correu electrònic i van respondre un
10%. Els resultats obtinguts ens ha encoratjat a estudiar aquest
tema més profundament en el curs que ara iniciem.

Belén Tascón
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IGUALTAT D’OPORTUNITATS
Des de l’anterior assemblea a Badalona el treball que s’ha desenvolupat en aquesta vocalia ha estat en aquestes tres àrees:
Escola Inclusiva, Pobresa Infantil, finalment Segregació Escolar
i entorns d’Alta Complexitat.

Escola inclusiva
A nivell d’escola inclusiva aquest curs hem fet dues tasques,
una burocràtica de treball de seguiment del futur decret d’escola inclusiva i una altra organitzativa: coordinar diferents grups
de treball existents, crear-ne de nous allà on ha estat possible i
introduir elements de sensibilitat inclusiva en els llocs on FaPaC
participa: grups d’AMPA, relacions amb l’administració, coordinació amb altres actors educatius, a través de la Plataforma
Ciutadana per una Escola Inclusiva
Decret d’escola inclusiva. S’ha presentat finalment al Consell
Escolar de Catalunya, on FaPaC ha elaborat un vot particular,
el que vol dir una justificació de l’abstenció sobre el dictamen
emès pel consell escolar de Catalunya. No és un decret dolent,
però li manquen estratègies intel·ligents per fer-lo aplicable de
manera que la inclusió avanci.
Vot particular de FaPaC al dictamen 3/2017 del Consell Escolar
de Catalunya sobre el projecte de decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
FaPaC es va abstenir en aquesta votació. Si bé és cert que
reconeix que aquesta proposta és millor que l’actual marc
normatiu, discrepa en els següents punts:
• Article 17. Tal com està redactat dóna el poder de la decisió
última en cas de discrepància entre administració i família
sobre l’escolarització de l’alumne a l’administració. FaPaC ho
veu just al contrari
• Article 22. Es comet l’error d’identificar problemes socials
amb problemes lingüístics. La voluntat de FaPaC es crear una
atenció específica a la problemàtica derivada de la pobresa
infantil a l’escola que estigui deslligada de l’àmbit lingüístic.

• Hauria d’haver incorporat més referències a aspectes sistèmics tals com la segregació escolar.
Organització: Hem col·laborat amb algunes mares d’alumnes
amb NEE de Barcelona que volien crear una xarxa d’ajuda a les
famílies amb aquesta situació. De resultes d’aquest treball surt
Gamin Grup d’Ajuda Mútua Inclusiva. Es va fer una reunió al
mes de març amb la presència de més de 40 persones. Posteriorment hem fet reunions més reduïdes per tal d’organitzar el
grup i estendre’l arreu de Catalunya.
Vam fer una reunió monogràfica sobre la inclusió a la trobada
mensual d’ampa a Terrassa al mes d’abril.
Hem tractat casos concrets a diferents localitats on hi havia
queixes pel tracte rebut per alguns alumnes, o per la manca
del suport adient. Manca de vetlladors-es o de formació del
personal docent en el tracte amb alumnes amb un perfil molt
específic. Hem acompanyat a algunes d’aquestes famílies a
reunions amb responsables de política local, parlamentaris, o
allà on ha convingut anar.
Hem treballat amb la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva, i amb el Marc Unitati de la Comunitat Educativa en
aquest cas sobre el tema del projecte de decret.

Pobresa Infantil
En aquesta àrea hem seguit la línia d’anys anteriors d’exigir
més beques menjador, menjador per a alumnes de secundària,
recursos per a les famílies en situació desfavorable, i de treball
per impedir desnonaments de famílies amb infants escolaritzats. Només ens ha faltat arraconar en un carreró fosc a algun
responsable d’aquestes polítiques tan lamentables.
Resultats magres. S’ha pogut apujar de 100.000 alumnes beneficiats per les beques. Això junt amb una petita davallada de la
taxa de menors de 16 anys sota el llindar de la pobresa segons
les dades d’Idescat ens situen per primera vegada en més de
5 anys en una situació una mica millor que el curs anterior.
Queda pendent molta feina. Més del 80% de les beques són
al 50%, a secundària no s’ha avançat gaire. Simplement s’ha
obert la porta a l’assistencialisme. El desnonaments continuen
a bon ritme i el fet d’haver aturat alguns no deixa de ser una
barrera feble davant la indignitat del sistema que hem de patir.
La part més positiva ha estat l’aprovació de la ILP de la Renda
Garantida de Ciutadania que ha entrat en vigor just al començament d’aquest curs. És la gran esperança blanca de les polítiques socials. Ha de permetre millorar les condicions de vida
d’un important sector de la població.
Àlex Castillo
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Alta complexitat
Memòria activitats Grup de Treball centres Alta complexitat Curs
2016-17
Reunions:
• Igualada
• 22/04/2017 Barcelona. Segona trobada d’AMPA de centres
alta complexitat. Posada en comú de situació a tot el territori
i acords de fer un argumentari contra la segregació escolar.
• 12/05/2017 Granollers. Tercera trobada. Consens argumentari.
• 26/05/2017 Barcelona. Acord roda de premsa.
• 27/06/2017 Roda de premsa seu FaPaC. Objectiu: donar visibilitat a la segregació escolar i centres alta complexitat.
Encoratjar a societat i responsables polítics a donar una solució Altres.
• 04/07/2017 Barcelona. Participació Seminari sobre segregació
escolar organitzat per Ivalúa i Fundació Bofill: Polítiques de
tria i assignació d’escola: quins efectes tenen sobre la segregació escolar?
• 17/07/2017 Salt. Suport mobilització AMPA Salt per un acord
municipal contra la segregació escolar.
• 24/07/2017 Reunió amb síndic de greuges pel “Pacte contra
la segregació escolar a Catalunya”.
Propostes de futur:
• Elaboració eslògan. Treballar en el merchandising de l’escola
inclusiva i no segregadora.
• Seguiment calendari i acords pacte contra la segregació esco-

Roda de premsa Centres màxima complexitat
lar a Catalunya. Atenció especial al decret d’admissió.
• Fer un calendari amb trobades de centres d’alta complexitat
per afavorir apoderament.
• Acabar decàleg amb argumentari per què no és bo un sistema
educatiu segregador.
• Elaborar un document per enviar als ajuntaments i a sstt de
les ciutats amb més segregació escolar a Catalunya (dades
síndic).
• Recollir informació sobre els estudis d’equitat educativa que
s’estan fent arreu del territori.
M. José Morillas

Violència 0
En el grup de treball o comissió, s’ha treballat a dos nivell:
• una part jurídica (jurista) i voluntària (psicòloga) per a treballar dubtes i qüestions d’AmpA/Afa, familiars amb noms i
cognoms.
• una altra a nivell més obert per treballar problemàtiques generals com el cas del bus de HazteOir.
Important és la campanya de les 6 federacions d’AMPA del
país (FaPaC, DINCAT, AFAEC, FAPAES, FAPEL, CCPAC), que per
primera ens hem unit per fer una campanya conjunta per combatre el ciberassetjament i que compta amb la col·laboració del
Departament d’Ensenyament. Amb la comissió de rural es va fer
un article sobre assetjament i ciberassetjament. Per tal que us
feu una breu idea, dintre del nivell 1 vam treballar de setembre
a març vam atendre 20 necessitats, per posar-li un nom, en
acabar el curs foren vora 30. Provinents de:
• Lleida (7)
• Barcelona (10)
• Tarragona (2)
• Girona (1)
Podríem resumir les peticions en:
• formació/formació: (6)
• diversitat sexual (3) (HazteOir)
• violència (4)
• assetjament (4)

• mala praxis per part de professorat (5)
• mala praxis per part d’altres agents educatius (2)
Les accions que es van dur a terme van anar des d’assessorament, ajudar en la redacció de documentació o protocol a
seguir amb la documentació, tràmits amb SSTT o Departament
d’Ensenyament.
Dintre del nivell dos, o treball més grupal es va fer:
• Campanya #CiberassetjamentZero amb la resta de federacions de Catalunya
• preparació amb formació d’un conveni amb ACIM
• reunió amb Educo: Kit de protecció
• manifest contra HazteOir
• reunió del grup de treball per a l’estudi de la prevalença sobre la victimització de la infància i l’adolescència a Catalunya
• participació en el grup de treball que organitza ACIM sobre
violències visibles i invisibles a l’escola.
No és un tema fàcil de treballar, a vegades hi ha manca de
recursos, d’informació, d’ajuda, etc. És un problema de tots i
totes, hem de treballar per a que les nostres escoles, instituts
i bressols estiguin lliures de violència, de qualsevol tipus de
violència: sigui de gènere, sexual, cibernètica, etc.
Tolerància zero davant la violència.
Mar Gotarda
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SEGUIMENT EDUCATIU
MATRICULACIÓ
Objectiu

Accions realitzades

Durant el període de matrícula ordinària, les comissions de
garantia d’admissió vetllen perquè totes les demandes de places escolars, en centres sostinguts amb fons públics, puguin
ser ateses en la zona d’escolarització corresponent. També
distribueixen els alumnes amb necessitats educatives especials entre tots els centres -públics i privats- sostinguts amb
fons públics. Durant tot l’any, distribueixen l’alumnat matriculat fora de termini (la “matrícula viva”).

• Reunions i formacions sobre les comissions de garanties en
diferents territoris.
• Xerrada sobre la problemàtica de les ràtios en l’Assemblea
territorial de Vallès Occidental.
• Campanya “Abaixem les ràtios” per reclamar que a P3 la ràtio
passi de 25 a 20 alumnes per classe. Aquesta campanya incidia en que la reducció legal de la ràtio és possible sense cap
cost addicional en les pressupostos, el que cal és una aposta
decidida del Departament d’Ensenyament. Aquesta mesura
ajudaria a una millor planificació escolar des de P3 i permetria lluitar contra la segregació escolar, amb una distribució
equitativa dels alumnes, evitant massificacions en les escoles
mentre d’altres tenen ràtios molt baixes. Aquesta campanya
va tenir els següents impactes:
• Suport d’entitats diverses, moviments, sindicats i partits
polítics
• 11.700 signatures
• 10 mocions municipals a favor
• Que el tema es debatis en mitjans de comunicació
• Roda de premsa
• Es va realitzar un vídeo de promoció de la matriculació en l’escola pública (https://www.youtube.com/watch?v=97TBLKiCvpY)
• Fòrum sobre segregació impulsat pel Síndic de greuges

Aquestes comissions estan formades per un inspector/a que
exerceix de president/a i diferents membres de la comunitat
educativa de la zona, entre els quals hi ha d’haver un representant de les famílies de l’escola pública, que a més ha de
ser membre del consell escolar del seu centre.
La nostra tasca és fonamental. Hem de vetllar perquè totes les
demandes de places escolars en centres sostinguts amb fons
públics puguin ser ateses en la zona d’escolarització corresponent. També hem de vetllar perquè la distribució d’alumnes
amb necessitats educatives especials (de tipus psíquic o físic,
per situacions socioculturals desafavorides o de nova incorporació amb mancances de llengua catalana i castellana o
escolarització tardana) sigui equitativa entre tots els centres
-públics i privats-, sostinguts amb fons públics. I finalment
hem de vetllar perquè durant tot l’any es distribueixi l’alumnat matriculat fora de termini. En definitiva hem de vetllar pel
correcte compliment de la comissió en el seu objectiu.

Impacte
Pel que fa a les comissions de garanties d’admissió pel curs
2016/2017 a Barcelona comarques, hem tingut representació a
195 comissions de garanties d’admissió.

Representants a Comissions de Garantia d’Admissió

TOTAL

195

35

29
21
12

Baix
Llobregat

18

Regió
Central

20

11
Barcelona
comarques
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27

11
MaresmeVallès
Oriental

Vallès
Occidental

Barcelona
ciutat

7
Girona

Lleida

Camp de
Tarragona

Terres de l’Ebre

RURAL
Ha sigut un curs escolar amb força moviment en l’àmbit de la
comissió de rural, malgrat que no tot ha quedat reflectit en
les AMPA, suposo que properament anireu veient els fruïts
del que s’ha treballat. El passat 10 de gener vam signar un
conveni de col·laboració amb el CRUC, i hem volgut fer-vos
arribar (a les Ampa de rural i les ZER) informació que creiem
que podia ser del vostre interès. Vam elaborar un document
on explicàvem què era el CRUC, el carnet RuRal i els centres
d’activitats XARUCA (ja sigui a nivell d’ampa de rural o de
ZER). Hem fet dos articles per a la revista Treski del carnet
RuRal, un sobre consells escolars i l’altre sobre assetjament
i ciberassetjament. Hem fet aportacions al CEIER juntament

amb altres entitats que treballen l’escola rural en el debat sobre educació: Ara és demà. S’ha col·laborat amb la documentació que es va presentar sobre els Consells Escolars, doncs
sovint moltes noves juntes d’Ampa de rural no coneixen quina
diferència hi ha en els consells escolars d’escola i els de ZER
i que s’aprova a cada un. També hem acabat amb el projecte
FamilyEduNet, on hi ha un gran treball sobre l’escola rural no
només a nivell de Catalunya, sinó d’Europa. Queda molt per
treballar encara, defensem l’escola rural i les seves AMPA, la
ZER és una salvació per a moltes escoles petites!
Mar Gotarda

MENJADORS
L’activitat del grup de treball de menjadors ha vingut marcada
per la proposta de la FaPaC a la Direcció General d’Atenció a la
Família i Comunitat Educativa de treballar en un nou Decret de
menjadors que reguli tots els aspectes de funcionament d’un
menjador escolar i trobar els mecanismes necessaris dins d’un
nou marc que ofereixi seguretat jurídica a les AMPA.
En la consulta pública per l’elaboració del nou Decret que el
Departament d’Ensenyament va obrir el gener de 2017, la FaPaC ha demanat que el servei de menjador s’emmarqui en el
deure que correspon als poders públics de garantir l’exercici del
dret a l’educació, promovent les condicions perquè la igualtat
en l’exercici d’aquest dret sigui real i efectiva. En aquest sentit,
la FaPaC ha fet palès que el servei de menjador és un servei
emmarcat dintre del dret a l’educació i aquest dret, en el nostre
sistema és universal i gratuït i, per tant, és imprescindible que
es presti mitjançant la modalitat de gestió directa per part del
Departament d’Ensenyament,
consistent en l’elaboració per personal laboral contractat per
la Generalitat de Catalunya dels menús a les dependències del
centre escolar, així com del monitoratge necessari per cobrir les
necessitats de l’alumnat.

específica necessària per atendre als infants; l’alimentació ha
de ser equilibrada i supervisada per nutricionistes experts que
contemplin aliments de proximitat, ecològics i de temporada i;
l’establiment d’un òrgan de control on els usuaris es puguin
adherir quan hi hagi incompliments en la prestació del servei.
El mes de maig de 2017, el Departament d’Ensenyament va fer
públic l’esborrany de Decret que no contemplava cap de les demandes anteriorment esmentades i relegava la implicació de les
famílies al simple pagament del servei, a la vegada que externalitzava el servei amb l’objectiu que fos gestionat per empreses
privades capaces de competir en preu en un procés de licitació.
Front aquesta situació la FaPaC, a través d’un seguit d’accions
reivindicatives, ha aconseguit fer força per a la retirada de la
proposta de Decret i hem començat una nova negociació amb
el nou Director General d’Atenció a la Família i a la Comunitat
Educativa que desitgem que sigui el més beneficiosa possible
per a les famílies.
Grup de treball de menjadors

La FaPaC ha posat de manifest que mentre la universalitat i
gratuïtat del servei de menjador no es pugui garantir, són les
AMPA les que han de poder contractar i portar la gestió integral del servei, autoritzades a l’efecte pel Departament d’Ensenyament i, si s’escau, poder establir fórmules de col·laboració
mútua.
El Decret ha de contemplar, com a mínim, que el servei de menjador ha de formar part del projecte educatiu del centre i s’ha
d’integrar en el currículum educatiu; l’horari en que es presta el
servei se l’ha de reconèixer com a Temps Educatiu; s’ha d’establir obligatòriament una comissió de menjador en el Consell
Escolar de Centre; la ràtio de monitor alumne ha de quedar regulada d’acord a les necessitats dels diferents nivells educatius,
així com la figura del vetllador/a per als nens amb necessitats
educatives especials; el monitoratge ha de tenir la formació

Roda de premsa sobre les beques menjador a la FaPaC
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3.2. INTERVENCIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA
És un organisme massa formal, molt poc operatiu i ple de
representants de l’administració la qual cosa va orientada més
en el sentit d’evitar perdre votacions que en el sentit de compartir experiències i debats amb altres sectors de la comunitat
educativa. Tot i així com a representants de les famílies de
l’escola pública hi hem de ser, i se’ns escolta més del que a
alguns els agradaria reconèixer.
La presència al Consell escolar de Catalunya al llarg del darrer
curs ha estat centrada en el plenari, i en la comissió d’ordenació. Els temes tractats han estat dos especialment.
1. El projecte de decret sobre l’escola inclusiva
2. El debat general sobre l’educació a Catalunya amb perspectives de futur Ara és demà.
Sobre els quals vam emetre un vot particular com a entitat.

Signatura del Pacte per a la Reforma Horària
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Vot Particular Negatiu de FaPaC a la proposta final sobre el
Debat Ara és Demà.
• Absència de les famílies en les ponències. El debat es va
organitzar des de bon començament sense fer cap referència
de la família dins del sistema educatiu
• L’organització del Consell Escolar de Catalunya deixa fora de
la permanent la FaPaC, que és la federació amb més representació del sector famílies
• No s’han debatut temes importants per la FaPaC com:
• Que el sistema permeti que hi hagi escoles que seleccionin
el seu alumnat
• Sobre l’autonomia de centre, el Consell Escolar de Centre ha
de dirigir el centre i l’equip directiu ha d’executar les decisions del consell escolar
• Calen canvis en la formació inicial i permanent del professorat
• S’ha de debatre el menjador escolar
• Ha d’haver canvis sobre l’aprenentatge
• L’escola pot ser una gran eina de lluita contra la pobresa
si ofereix competències i coneixement als sectors socials
desafavorits

A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les reunions s’han tractat temes de tota mena.
3/10/2016 Presentació pública debat Ara És Demà
21/11/2016 Subcomissió Ara És Demà Presentació
12/12/2016 Subcomissió Ara És Demà
14/12/2016 Subcomissió Ara És Demà
21/12/2016 Subcomissió Ara És Demà
14/1/2017 Jornada Ara És Demà Sobre Pilars i Arquitectura del
Sistema Educatiu
4/2/2017 Jornada Ara És Demà Sobre Centre educatiu i Professorat
27/2/2017 Comissió d’Ordenació Dictamen Decret Escola Inclusiva
4/3/2017 Jornada Ara És Demà Sobre Alumnat
13/3/2017 Plenari Decret Escola Inclusiva/ Currículum Cicles
Formatius Grau Superior i grau Mig
18/3/2017 Jornada Ara És Demà Tancament debat presencial
24/04/2017 Sessió Subcomissió Ara És Demà
26/04/2017 Sessió Subcomissió Ara És Demà
6/05/2017 Sessió Subcomissió Ara És Demà
8/5/2017 Sessió Subcomissió Ara És Demà
24/5/2017 Plenari Currículum de cicles formatius, Memòria
consell escolar curs 2015-16, calendari 2016-17
29/5/2017 Comissió d’Ordenació Mecanismes Avaluació ESO
i Batxillerat
7/6/2017 Comissió d’Ordenació Mecanismes Avaluació ESO
12/6/2017 Comissió d’Ordenació Mecanismes Avaluació ESO
12 i 17 de juliol Sessions Plenàries per aprovar Document
final Ara És Demà
13/09/2017 Acte institucional Tancament Ara És Demà.

Àlex Castillo

Taula de Federacions
S’han fet reunions periòdiques amb el Sr. Jordi Miró i Meix,
director general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa
i les federacions d’Ampa que hi ha actualment a Catalunya.
Som un total de sis:
CCAPAC. Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i mares d’Alumnes de Catalunya (concertada)
AFAEC. Federació d’Associacions de mares i pares d’alumnes
de l’Agrupació Escolar Catalana (concertada)
FAPEL. Federació d’Associacions de Pares d’Escoles Lliures de
Catalunya (concertada)
FAPAES. Federació d’Associacions de Pares i mares d’Alumnes
d’Ensenyament Secundari de Catalunya (pública)
FAMPADI. Representació de DINCAT (concertada)

S’informa que a data 1 de setembre de 2016:
• P-3, de 67.211 sol·licituds, 62.743 varen ser assignades en
primera opció (93,4%); a 1r d’ESO, de 53.895 sol·licituds,
49.085 varen ser assignades en primera opció (91,1%).
• Ens passen les dates que es faran la Preinscripció del curs
• Informen i conviden al Debat de l’Ara es demà
• Ens informen dels programes d’Assetjament que es treballen
des del Departament.
Montse Conejo

Delegacions Territorials
A nivell territorial, s’han mantingut reunions periòdiques amb
les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament
on, a més d’explicar el posicionament de la FaPaC sobre temes educatius, es repassen exhaustivament totes les preocupacions que ens transmeten les AMPA del territori, com ara
ser menjadors, jornada escolar, substitucions, infraestructures, matrícula…
Habitualment, el president/a territorial o el vocal del territori
són els representants de la FaPaC que assisteixen a aquestes
reunions.

Consells Escolars Territorials
Als Consells Escolars Territorials, on la FaPaC també hi té
representants, es tracten temes diversos: informació sobre el
curs escolar, menjadors, resultats de proves... La periodicitat
depèn de cada Consell, però sol ser d’un o tres cops l’any.

Consells Escolars Territorials:
• CET Lleida
• CET Girona
• CTE Tarragona
• CTE Terres de l’Ebre
• CTE Catalunya Central
• CTE Baix Llobregat
• CTE Barcelona Comarques
• CTE Maresme-V. Oriental
• CTE Vallès Occidental
• Consell Municipal de Barcelona

Memòria anual, curs 2016/17
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ALTRES DEPARTAMENTS 
DE LA GENERALITAT 
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
El Departament ha donat suport al projecte “Xarxa Clau Catalunya”. També hem format part del Comitè per a l’Acollida de
les Persones Refugiades, concretament en el Grup de Treball
“Acolliment” i en la Subcomissió per la “Guia d’Acollida per a
Refugiats”.
Finalment s’ha participat en L’Observatori de la infància on estem
en el grup de treball que impulsa un estudi de prevalença sobre
victimització de la infància i l’adolescència.

El treball que la FaPaC porta a terme en l’àmbit municipal també té una gran importància, ja que 724 municipis de Catalunya
tenen com a mínim una AMPA federada a FaPaC.
Els Ajuntaments que han subvencionat projectes per a realitzar en els seus municipis han estat: Barcelona, Badalona,
L’Hospitalet de Llobregat, Girona i Lleida

DIPUTACIONS

Diputació de Barcelona

A finals del 2015 es va iniciar el club de lectura “Llibre de família”. Fins al mes de juny s’han llegit de manera compartida 7
llibres relacionats amb l’àmbit de la família.

La relació amb la Diputació de Barcelona s’articula a través
d’una subvenció anual que es focalitza en tres grans línies:
donar suport a les AMPA de la província de Barcelona, incidir
en les AMPA de secundària i un treball intensiu en un municipi
concret que aquest curs passat ha estat Terrassa.

http://www.readgroups.com/gencat/clubs/36

Diputació de Tarragona

DEPARTAMENT DE CULTURA

El club de lectura ha estat un punt de trobada, d’integració i
d’interacció on les famílies han pogut relacionar-se per compartir comentaris, reflexions i punts de vista sobre una mateixa
lectura, així com els seus coneixements i experiències al voltant
de l’educació. La plataforma online és lliure i de fàcil accés,
oberta a tothom, només és necessari disposar d’un ordinador i
connexió a internet. En aquesta primera edició el club ha comptat amb 362 seguidors.

Conveni FaPaC amb el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
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ADMINISTRACIÓ LOCAL 
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Amb la Diputació de Tarragona s’ha proposat un projecte per
donar suport a totes les AMPA de la província amb formacions
i assessorament i a més, un treball intensiu amb AMPA d’alta
complexitat, així com dinamitzar xarxes locals a la ciutat de
Tortosa i Tarragona. Està pendent de ser confirmat.

3.3. ENTITATS DE LA SOCIETAT CIVIL
AMB LES quals ENS RELACIONEM
ENTITATS I INSTITUCIONS 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SER.gi
AASS
Fundació Pallach
TDA-H Girona
Moviment Acampada Escolar
Centre Psico
Assemblea Groga
Fòrum Social Català
Associació TDAH Lleida
Associació de Diabètics de Lleida
Obra Social Ibercaja
Sindicats d’ensenyament
Federació de Moviments de
Renovació Pedagògica de
Catalunya
SOS Racisme
UNICEF
ACELLEC
Educació Sense Fronteres
La Confederació (antiga AEISC,
Associació Empresarial de la
Iniciativa Social de Catalunya
Associació Catalana de Cases de
Colònies, Òmnium Cultural
AMPGIL, Associació de Mares i
Pares de Gais i Lesbianes
Fundació Jaume Bofill
Associació d’Educació de
Persones Adultes
Escoltes Catalans

• Fundació Catalana de l’Esplai
• SOS Educació Baix Camp
• Taula de Suport a l’Educació de
Cambrils
• Interzones de Tarragona
• VSF Justícia Alimentaria Global
• Pobreza 0
• Vicki Bernadet
• Xarxa d’Economia Social
• Xarxa d’Associacions de Catalunya
• Consell d’Associacions de Barcelona
• Tarsys
• Abacus cooperativa
• Arç cooperativa
• Autoritat catalana de Protecció de
dades (apdcat)
• Associació de Menjadors Ecològics
• Banc Sabadell
• Caixa d’Enginyers
• Centre Excursionista de Catalunya
• Més Opcions
• Acció solidària contra la fam
• Xarxa d’Economia Solidària
• Fira Barcelona
• Servei per Adolescents i Famílies
• Torre Jussana
• Xarxa d’Associacionisme de Catalunya
• Arxiu Nacional de Catalunya
• Ferya

• Educo
• Diputació de Barcelona
• ACIM (Asoc contra la infància
maltractada)
• Centro Latinoamericano de Lleida
• Dislèxia Lleida
• ACISE
• COIB
• Save the Children
• CRUC
• Mossos d’Esquadra
• Fundació Familium
• CNL Lleida
• Afanoc Lleida
• Colors de Ponent
• Lleida Social,
• CRP Segrià
• Tandem
• Col·legi de Fisioterapeutes de
Catalunya
• Associació Discapacitat Visual
Catalunya: B1+B2+B3
• Consell de la Joventut de Barcelona
• CRUC
• Torre Jussana
• ACD (Associació Catalana de Dislèxia)

UNIVERSITATS
Universitat de Barcelona
Dins del marc de relació de la Universitat de Barcelona, hi ha la
voluntat que alumnes de Pedagogia puguin realitzar les pràctiques de grau.

Universitat Autònoma de Barcelona
Amb la UAB s’han signat convenis de col·laboració amb dos
grups de recerca. Amb el GRET (Grup de Recerca en Educació
i Treball) s’ha acordat fer un estudi de les AMPA a través de
les dades obtingudes en els qüestionaris que s’han realitzat
en les visites de les tècniques territorials. Aquest estudi en
permetrà conèixer millor com són les AMPA, com s’organitzen
i quines són les seves principals preocupacions.

Amb ERDISC (Grup de Recerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes) s’ha renovat el compromís de col·laboració
ja encetat dins del marc del projecteu europeu EU Xarxa Clau.
A més, també hem col·laborat en el projecte d’elaboració del
Mapa de l’educació comunitària a la ciutat de Barcelona.

Universidad de Oviedo
Amb la Universitat d’Oviedo, concretament amb el grup de
recerca IEFES es continua la relació i col·laboració encetada
amb el projecte europeu EU Xarxa Clau.

Memòria anual, curs 2016/17
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Memòria anual 2015

Activitats en
l’àmbit de

suport a les
AMPA

4.1. ASSESSORAMENT I RECURSOS

SUPORT
Des de l’Àrea Jurídica de la FaPaC s’ha donat suport i acompanyament a les tècniques territorials i a les AMPA en aquells
dubtes i problemàtiques que els hi sorgeixen en el decurs de
l’activitat associativa.
Els principals temes que s’han abordat tenen molt a veure
amb la capacitat d’autoorganització de les AMPA en busca de
l’emancipació de les mateixes. En aquest sentit, s’ha brindat
suport i acompanyament en els següents temes, entre altres:
• Seguiment de l’actualitat legislativa tant en matèria d’ensenyament com en matèria d’associacions que afecta a les
AMPA amb l’objectiu d’informar i actualitzar-les.
• Seguiment de les actuacions i agenda del Departament d’Ensenyament.
• Actualització de guies específiques i documents per a les
AMPA sobre temes que els afecten: Consells Escolars, fiscalitat, transparència, protecció de dades, certificat digital,
certificat de delictes sexuals, modificació d’estatuts d’acord
amb la nova normativa, etc.
• Suport en la redacció d’Estatuts i de reglaments de règim
intern o normes d’organització i funcionament per facilitar la
participació de les famílies en les estructures organitzatives.
• Orientació en el propi funcionament de les AMPA des de la
seva vessant associativa, com per exemple en la formació
dels seus òrgans de govern (renovació de càrrecs, funcionament de junta, convocatòria i organització d’assemblees,
fusió i escissió d’AMPA, etc.).
• Orientació en matèria de prestació de serveis que l’AMPA
pot dur a terme com són la gestió del servei de menjador,
les activitats extraescolars, socialització de llibres, material
escolar, etc.
• Acompanyament a les AMPA en les reclamacions i sol·licituds
presentades a l’Administració.
• Atenció a la millora de la cobertura del servei d’assegurances
que la FaPaC proporciona a les AMPA.
• Registre de les consultes formulades per les tècniques territorials a l’Àrea Jurídica amb l’objectiu de sistematitzar les dades
i conèixer quins són els dubtes més recurrents de les AMPA
i poder, d’aquesta manera, elaborar i ampliar els dossiers i
guies online que s’adaptin a les seves necessitats. Aquest
curs s’han atès un total de 402 consultes que responen a
diferents temàtiques i es troben en el següent gràfic:

ConSULTES

100%
matriculació
CEC
Assegurances
Llibres de text
func.ampa
estatuts
menjador
extraescolars
contractes
fiscalitat
normatives
Altres

3%
3%
5%
6%
7%
7%
8%
8%
9%
11%
11%
22%
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ASSEGURANCES
El 2017 s’ha renovat l’acord entre la FaPaC i Arç Cooperativa
per a la gestió de les assegurances. Pel que fa a la Responsabilitat Civil, la FaPaC manté la cobertura per a totes les
AMPA federades en totes les seves activitats i la pòlissa de
responsabilitat civil per a tots els membres de Juntes Directives d’AMPA, donant cobertura a qualsevol reclamació que
puguin rebre com a conseqüència de les actuacions inherents
al seu càrrec.

de les AMPA. Només és necessari introduir les dades bàsiques
del perfil, seleccionar l’activitat i, de forma automàtica confecciona tota la documentació necessària. A més, genera enllaços
que permeten la signatura digital de contractes i clàusules o
sol·licitar l’exercici de drets. Tot això generant registres que
permeten la traçabilitat per poder demostrar el compliment.

CARNET FaPaC

Pel que fa a la contractació de les pòlisses d’accidents s’ha
eliminat la doble contractació per a les activitats extraescolars
i per a activitats extraescolars esportives. D’aquesta manera
tots els infants estan assegurats per a totes les activitats organitzades per l’AMPA mitjançant una sola pòlissa.

Per fer present l’economia social i solidària entre les famílies membres d’AMPA, seguim impulsant el “Carnet FaPaC”.
Aquest any hem arribat a acords amb el Museu Marítim de
Barcelona, la Fundació la Pedrera i l’Institut de Cultura de
Barcelona (ICUB). Mantenim els acords amb Abacus i MésOpcions.

PROTECCIÓ DE DADES

GESTIÓ BANCÀRIA

En el marc de l’entrada en vigor del nou Reglament Europeu
que introdueix canvis importants que impliquen realitzar una
adaptació respecte a la gestió de la protecció de de dades,
s’ha arribat a un acord amb Lant Advocats per posar en funcionament una plataforma informàtica que funciona sobre la
base de l’activitat de l’usuari i està configurada per a l’activitat

S’ha revisat l’acord amb el Banc Sabadell per a la prestació de
serveis bancaris a les AMPA en condicions favorables i s’han
iniciat negociacions amb entitats que aposten per la banca
ètica i solidària.

4.2. FORMACIÓ
FaPaC Formació ha volgut donar prioritat a la formació associativa, no deixant de banda altre tipus de formacions d’interès
per a les famílies. Es important que les AMPA seguin fortes
i se sentin segures amb allò que fan i les decisions que han
de prendre. Una bona formació es bàsica per assolir les seves
fites del dia a dia.

Un equip de formadors consolidat i una xarxa de més de 70
punts formatius arreu del país han contribuït un curs més a
l’èxit de les nostres formacions.

Dades generals de les activitats formatives realitzades

DISTRIBUCIÓ DE LES FORMACIONS A LES AMPA SEGONS EL NIVELL EDUCATIU

QUANTITAT ASSISTENTS
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AMPA

Gestió AMPA

50

528

304

Consells Escolars

34

236

128

Assegurances

22

180

134

Economia i fiscalitat

13

122

101

Protecció de dades

8

77

64

Higiene Nasal

53

498

-

Dislèxia

2

42

-

TOTAL

182

1681

731

Memòria anual, curs 2016/17

Una de les grans fites aconseguides aquest curs ha estat la
formació ON-LINE.

TOTAL

731

557

81

27
Infantil

Primaria

Secundaria

13
Institut-Escola

Formacions realitzades

TOTAL

187

1er Trimestre

2n Trimestre

3r Trimestre

21
8

4

Barcelona
ciutat

14

10
3

2

Barcelona
comarques

9

52
Baix
Llobregat

15

13
56

5

6
2

Vallès
Occidental

Maresme-Vallès
Oriental

2

4

Regió
central

9

43

6 4
3

Girona

Lleida

11
5

1

Camp de
Tarragona

23
Terres de l’Ebre

CURS DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ D’AMPA
Pretén reflexionar sobre el paper dels pares i les mares en el centre educatiu i el paper dinamitzador de l’AMPA millorar l’estructura organitzativa i la gestió de la Junta en els àmbits legals i administratius.
Pretén donar pautes i orientacions pràctiques per millorar el grau d’implantació de l’AMPA en el centre i millorar els processos
de participació i el de relleus. Sessió d’hora i mitja. És necessària inscripció prèvia.
S’han realitzat un total de 50 activitats formatives:

COMARCA
Barcelonès
Anoia
Vallès Occidental
Baix Llobregat
Osona

LOCALITAT
Barcelona 2 Eixample
Igualada
Ripollet
Martorell
Vic

DATA
10/10/2016
11/10/2016
11/10/2016
13/10/2016
17/10/2016

Baix Llobregat
Barcelonès
Barcelonès
Baix Llobregat
Maresme
Pla de l'Estany
Bages
Barcelonès
Alt Penedès
Baix Llobregat

Gavà
Barcelona 1 Ciutat Vella
Badalona
Sant Boi de Llobregat
Premià de Mar
Banyoles
Manresa
Barcelona 4 les Corts
Vilafranca del Penedès
Molins de Rei

17/10/2016
17/10/2016
18/10/2016
18/10/2016
18/10/2016
18/10/2016
20/10/2016
24/10/2016
25/10/2016
25/10/2016

Garrotxa

Olot

25/10/2016

Vallès Oriental

Mollet

25/10/2016

Vallès Occidental

Sabadell

26/10/2016

El Lluçanes

Lluçanès

26/10/2016

la Selva

Lloret Mar

27/10/2016

Baix Llobregat

Cornellà de Llobregat

27/10/2016

Vallès Occidental

Montcada i Reixac

27/10/2016

Berguedà

Berga

27/10/2016

Vallès Oriental

Granollers

03/11/2016

Baix Camp

Reus

05/11/2016

COMARCA
Alt Empordà
Barcelonès
Moianès
Val d'Aran
Gironès
Baix Empordà
Barcelonès

LOCALITAT
Figueres
Barcelona 5 Sarrià-Sant Gervasi
Moià
Vielha
Girona
Palafrugell
Barcelona 3 Sants-Montjuïc

DATA
07/11/2016
09/11/2016
09/11/2016
11/11/2016
17/11/2016
22/11/2016
23/11/2016

Barcelonès
Cerdanya
Pallars Jussà
Ribera d'Ebre
Barcelonès
Barcelonès
Barcelonès
Conca Barberà
Tarragonès
Barcelonès

Barcelona 6 Gràcia
Puigcerdà
Tremp
Móra d’Ebre
Barcelona 8 Nou Barris
Sant Adrià del Besòs
L'Hospitalet de Llobregat
Montblanc
Tarragona
Barcelona 10 Sant Martí

23/11/2016
24/11/2016
25/11/2016
29/11/2016
30/11/2016
06/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
13/12/2016
13/12/2016

Baix Ebre

Tortosa

13/12/2016

Montsià

Amposta

14/12/2016

Barcelonès

Barcelona 9 Sant Andreu

14/12/2016

Barcelonès

Barcelona 7 Horta-Guinardó

15/12/2016

Tarragonès

Vila-seca

15/12/2016

Vallès Occidental

Terrassa

15/12/2016

Baix Penedès

El Vendrell

07/03/2017

Alt Camp

Valls

21/03/2017
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CURS SOBRE CONSELLS ESCOLARS
Els curs 21016/2017 hi van haver eleccions als consells escolars, hem ofert formacions per tal de formar a les mares i pares que
hauran de desenvolupar una tasca molt important durant els propers 4 anys.
Totes les famílies hi estem representades. En aquest espai de participació clau de la nostra escola i institut és important dir
la nostra opinió i intervenir en l’educació dels nostres fills i filles. espai. Amb el curs expliquem què és i com funciona aquest
òrgan i la importància de participar-hi.
S’han realitzat un total de 34 activitats formatives:

COMARCA
Baix Llobregat
Baix Penedès
Baix Camp
Tarragonès
Ribera d'Ebre

LOCALITAT
Sant Vicenç dels Horts
El Vendrell
Reus
Tarragona
Móra d’Ebre

DATA
22/10/2016
25/10/2016
27/10/2016
02/11/2016
02/11/2016

Baix Llobregat
Montsià
Baix Llobregat
Barcelonès
Terra Alta
Barcelonès
Baix Llobregat
Anoia
Tarragonès
Barcelonès
Barcelonès
Osona

Viladecans
Amposta
Castelldefels
Barcelona 9 Sant Andreu
Gandesa
Barcelona 3 Sants-Montjuïc
Esparreguera
Igualada
Vila-seca
Barcelona 7 Horta-Guinardó
Badalona
Vic

03/11/2016
03/11/2016
04/11/2016
07/11/2016
08/11/2016
09/11/2016
09/11/2016
10/11/2016
10/11/2016
14/11/2016
14/11/2016
14/11/2016

COMARCA
Bages
Barcelonès
Baix Ebre

LOCALITAT
Manresa
Barcelona 10 Sant Martí
Tortosa

Conca Barberà
Tarragonès
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme
Barcelonès
El Lluçanès
Barcelonès
Barcelonès
Barcelonès
Barcelonès
Barcelonès
Barcelonès
Barcelonès

Montblanc
Roda de Berà
Castelldefels
Ripollet
Mataró
Barcelona 5 Sarrià-Sant Gervasi
Lluçanès
Barcelona 1 Ciutat Vella
Barcelona 2 Eixample
Barcelona 6 Gràcia
Badalona
Barcelona 3 Sants-Montjuïc
Barcelona 10 Sant Martí
Barcelona 9 Sant Andreu

DATA
15/11/2016
15/11/2016
16/11/2016
16/11/2016
16/11/2016
16/11/2016
17/11/2016
21/11/2016
22/11/2016
24/01/2017
06/02/2017
08/02/2017
13/02/2017
07/03/2017
15/03/2017
20/03/2017
27/03/2017

XERRADES SOBRE ASSEGURANCES
Amb col·laboració d’Arç cooperativa, realitzades per a les AMPA, sobre tot el que cal saber de les assegurances i les AMPA.
S’han realitzat un total de 22 activitats formatives:
COMARCA
Segrià
Urgell

LOCALITAT
Lleida
Tàrrega

DATA
18/01/2017
25/01/2017

Barcelonès
Tarragonès
Anoia

Barcelona 2 Eixample
Tarragona
Igualada

01/02/2017
08/02/2017
09/02/2017

Alt Empordà
Barcelonès
Barcelonès
Baix Camp
Gironès
Baix Empordà

Figueres
Badalona
L'Hospitalet de Llobregat
Reus
Girona
Palafrugell

15/02/2017
21/02/2017
01/03/2017
15/03/2017
16/03/2017
22/03/2017

COMARCA
Baix Ebre
Baix Llobregat
Baix Llobregat
Vallès Occidental

LOCALITAT
Tortosa
Viladecans
Molins de Rei
Sabadell

DATA
29/03/2017
05/04/2017
06/04/2017
19/04/2017

Garrotxa
la Selva
Maresme
Pallars Sobirà
Vallès Oriental
Alt Penedès
Bages

Olot
Blanes
Mataró
Sort
Granollers
Sant Sadurní d'Anoia
Manresa

20/04/2017
26/04/2017
03/05/2017
10/05/2017
17/05/2017
18/05/2017
24/05/2017

XERRADES FORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES
Sessions formatives per conèixer i entendre el marc legal sobre la protecció de dades, i com hem d’actuar des de les AMPA.
S’han realitzat un total de 8 activitats formatives:
COMARCA
Baix Llobregat
Vallès Oriental
Barcelonès
Bages
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LOCALITAT
Gavà
Granollers
Barcelona 2 Eixample
Manresa
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DATA
20/03/2017
03/04/2017
06/04/2017
07/04/2017

COMARCA
Baix Ebre
Tarragonès
Gironès
Segrià

LOCALITAT
Tortosa
Reus
Salt
Lleida

DATA
20/04/2017
05/05/2017
18/05/2017
19/05/2017

TALLERS SOBRE GESTIÓ ECONÒMICA I FISCALITAT A LES AMPA
S’han realitzat aquests tallers de 3 hores de duració, amb l’objectiu d’aclarir els conceptes econòmics d’una AMPA, i dotar-les
d’eines per dur a terme una gestió econòmica i fiscal eficient.
S’han realitzat un total de 10 activitats formatives:

COMARCA
Baix Empordà
Baix Llobregat
Segrià
Maresme
Vallès Occidental

LOCALITAT
Vall-llobrega
Vallirana
Lleida
Mataró
Terrassa

DATA
30/03/2017
01/04/2017
04/04/2017
06/04/2017
21/04/2017

COMARCA

LOCALITAT

Vallès Oriental
Garraf
Anoia
Berguedà
Montsià

Mollet del Vallès
Vilanova i la Geltrú
Igualada
Berga
Amposta

DATA
05/05/2017
09/05/2017
11/05/2017
29/05/2017
31/05/2017

CONVENIS AMB D’ALTRES ENTITATS
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya,
Hem ofert xerrades de forma gratuïta per les AMPA i les famílies, a càrrec de formadors del propi col·legi arreu de tot el país
sobre higiene nasal.
S’han realitzat un total de 53 activitats formatives:
COMARCA
Anoia
Baix Llobregat
Baix Llobregat
Barcelonès
Barcelonès

LOCALITAT
Igualada
Gavà
Molins de Rei
Barcelona 10 Sant Martí
Barcelona 3 Sants-Montjuïc

DATA
10/10/2016
10/10/2016
17/10/2016
18/10/2016
20/10/2016

Alt Penedès
Vallès Occidental
Moianès
Bages
Vallès Occidental
Barcelonès
Alt Camp
Baix Camp
Segarra
Barcelonès
Gironès
Baix Penedès
Garrotxa
Conca Barberà
Vallès Occidental
Garraf
Urgell
Montsià
Barcelonès
Priorat
Barcelonès
Vallès Oriental

Vilafranca del Penedès
Sabadell
Moià
Manresa
Montcada i Reixac
Barcelona 6 Gràcia
Valls
Reus
Cervera
Barcelona 7 Horta-Guinardó
Girona
El Vendrell
Olot
Montblanc
Ripollet
Vilanova i la Geltrú
Tàrrega
Amposta
Barcelona 8 Nou Barris
Falset
Barcelona 9 Sant Andreu
Mollet

24/10/2016
24/10/2016
25/10/2016
26/10/2016
26/10/2016
27/10/2016
02/11/2016
03/11/2016
07/11/2016
08/11/2016
08/11/2016
08/11/2016
09/11/2016
09/11/2016
09/11/2016
09/11/2016
10/11/2016
10/11/2016
10/11/2016
14/11/2016
15/11/2016
15/11/2016

COMARCA
Pla d'Urgell
Barcelonès
Baix Ebre
Vallès Occidental
Terra Alta
Baix Llobregat
Ribera d'Ebre
Berguedà
Garrigues
Maresme
Barcelonès
Baix Llobregat
Garraf
Noguera
Baix Llobregat
Baix Ebre
Baix Camp
Maresme
Vallès Oriental
Vallès Occidental
Garraf
Baix Llobregat
Segrià
Baix Llobregat
Barcelonès
Vallès Occidental

LOCALITAT
Mollerussa
L'Hospitalet de Llobregat
Tortosa
Terrassa
Gandesa
Viladecans
Móra d’Ebre
Berga
Les Borges Blanques
Mataró
Badalona
Esparreguera
Vilanova i la Geltrú
Balaguer
Gavà
El Perelló
Vilaplana
Vilassar de Dalt
Llinars del Vallès
Terrassa
Vilanova i la Geltrú
Cornellà de Llobregat
Lleida
Gavà
Barcelona 1 Ciutat Vella
Castellar del Vallès

DATA
16/11/2016
17/11/2016
21/11/2016
21/11/2016
24/11/2016
29/11/2016
30/11/2016
30/11/2016
02/12/2016
12/12/2016
13/12/2016
13/12/2016
16/12/2016
19/01/2017
01/02/2017
01/03/2017
07/03/2017
15/03/2017
24/03/2017
28/03/2017
28/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
31/03/2017
04/04/2017
26/04/2017

LOCALITAT
Barcelona 6 Gràcia

DATA
17/05/2017

Torre Jussana formacions de fiscalitat adreçades a membres de juntes d’AMPA.
S’han realitzat un total de 2 activitats formatives:
COMARCA
Barcelonès

LOCALITAT
Barcelona 8 Nou Barris

DATA
26/04/2017

COMARCA
Barcelonès
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ACD Associació Catalana de Dislèxia
Xerrades sobre aspectes específics que puguin ajudar el col·
lectiu i ha tothom que vulgui saber més sobre el tema.
S’han realitzat un total de 2 activitats formatives:
COMARCA
Barcelonès
Baix Llobregat

LOCALITAT
Barcelona 6 Gràcia
Molins de Rei

DATA
17/02/2017
03/04/2017

FORMACIÓ A PROFESSIONALS, TREBALLADORS I
MEMBRES DE LES JUNTES DE FaPaC
S’han fet sessions de formació adreçades a noves dinamitzadores i també sessions de formació per a formadors de cursos FaPaC. La formació i l’intercanvi de sabers i experiències
entre tot l’equip humà que conforma la comunitat FaPaC és
necessari per treballar en equip, i assolir les fites que tenim
marcades.

FORMACIÓ ONLINE
Conveni amb l’Associació Discapacitat Visual de Catalunya
B1+B2+B3
Conveni de col·laboració per la realització de xerrades sobre
adreçades a les famílies de les AMPA, per la promoció d’actuacions i projectes que contribueixin a millorar el coneixement
de les associacions de mares i pares d’alumnes i les famílies.

Després de més de dos anys de feina, finalment hem aconseguit tenir preparada l’eina de Moodle, perquè comenci a
funcionar la formació online de FaPaC durant el curs 17/18 a
l’adreça http://www.fapac.cat/eformacio/
Tal com ens vàrem comprometre s’han adaptat els continguts
de la coneguda Guia 0, per crear el curs de Gestió i Dinamització d’AMPA.
Al mateix temps hem començat a preparar el material per a
l’elaboració dels següents cursos:
• S’ha adaptat la Guia de Consells Escolars en format online
• S’ha adaptat el curs realitzat en el projecte EU-XarxaClau que
serà el futur Curs de Comunitat
• S’ha elaborat la Guia de Participació
• S’ha elaborat la Guia de Fiscalitat
Alexandre Bello

Assemblea territorial al Baix Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, 22 d’octubre del 2016
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4.3. PROJECTES
XARXA CLAU: FAMÍLIES PER A L’ÈXIT EDUCATIU
Objectius

Actuacions realitzades

• Aquest projecte vol incidir positivament en l’èxit educatiu
posant la mirada en la població escolar, des de les escoles
bressol fina a la ESO. La finalitat és posar a l’abast de la
comunitat educativa recursos metodològics i organitzatius
necessaris per implementar les actuacions d’èxit educatiu
basades en evidències científiques reconegudes internacionalment. Al mateix temps vol sensibilitzar sobre la rellevància
que té la participació de les famílies i de la comunitat dins de
l’escola i sobre l’impacte que té la connexió família-comunitat
en l’augment de l’èxit educatiu de l’alumnat.

• Catalunya: durant el curs 2016/17 s’ha continuat sensibilitzant i difonent els principis del projecte Xarxa Clau entre les
AMPA a través de l’activitat de dinamització
• EU Xarxa Clau: a l’agost del 2016 es va acabar el projecte
subvencionat per la Comissió Europea que ha avaluat en el
seu informe final com “El proyecto se considera muy Bueno.
Los productos generados son de calidad, innovadores i relevantes para la consecución de los objetivos que se plantearon la Instituciones socias. Destaca el Trabajo en un sector a
menudo olvidado por considerarse secundario (las familias)
y tiene una gran incidència en el éxito academico de sus
hijos” . L’activitat d’aquest any s’ha centrat en la promoció
del curs i guia online “FamilyEduNet” (http://www.fapac.cat/
formacio/login/index.php) i en superar l’auditoria de la Comissió Europea.

TOTHOM A L’AMPA
Des del 2009 FaPaC treballa en el projecte Tothom a l’AMPA.
En tot aquest temps el projecte s’ha anat adaptant a la realitat
canviant i al finançament rebut d’administracions i entitats,
sempre amb l’objectiu comú de fomentar la participació per
a facilitar la incorporació de totes les famílies dins les AMPA.

Economia Social i Solidària
Seguint la línia encetada en els darrers anys, s’ha continuat fent difusió dels principis de l’economia social i solidària
entre les AMPA i s’ha participat a la FESC (Fira d’Economia
Solidària de Catalunya).

Durant el curs 2016/17 s’han realitzat “Plans d’enfortiment” a
AMPA febles de la ciutat de Barcelona i Girona. Aquests tallers
estan enfocats per a centres educatius d’alta complexitat i el
seu objectiu és promoure la participació de totes les famílies
a l’AMPA i al centre educatiu.
Dins d’aquest projecte i recollint l’experiència del projecte
“Una escola amb drets” que es va estar treballant amb UNICEF, s’ha impulsat un projecte pilot a la ciutat de Barcelona
per a impulsar la participació juvenil en els instituts que es
fa conjuntament amb el Consell de la Joventut de Barcelona.

Memòria anual, curs 2016/17
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Activitats
en l’àmbit de

Vida associativa

5.1. ACCIÓ TERRITORIAL
GIRONA
Nom del Territori

Àrea territorial de Girona

Territori

Província de Girona

AMPA federades

326 AMPA federades
Trobada Comarcal del Gironès (Girona, 21 d’abril de 2016)
Trobada Comarcal del Pla de l’Estany (Fontcoberta, 27 d’abril de 2016)
Trobada Comarcal de l’Alt Empordà (Figueres, 12 d’abril de 2016)
Trobada Comarcal del Baix Empordà (Corçà, 19 d’abril de 2016)
Xerrada LOMQE (Girona, 12 d’abril de 2016)

Consultes ateses de les AMPA

252 consultes

Visites AMPA

67 visites

Trobades d’AMPA

8 trobades d’AMPA: Pla de l’Estany, la Selva, Ripollès, Girona, Salt, Gironès, Garrotxa

Reunions amb Coordinadores
d’AMPA
Reunions amb persones voluntàries

Coordinadora d’AMPA de Salt

Junta territorial

Formada per 10 membres voluntaris de diferents municipis i escoles. Les reunions son mensuals
• Consell Escolar Municipal de Girona, Figueres, Quart, Ripoll
• 25 representants a les comissions de garantia d’admissió
• Taula d'Inclusió Social de l’Alt Empordà (Figueres)
• Comissió d’Educació Digital de l’Ajuntament de Girona

Representants al territori

Institucions públiques

• Serveis socials de l’Ajuntament de Girona al Sector Est per presentar i preparar l’actuació del projecte
•
•
•
•

de Tothom a l’AMPA a Girona
Regidora d’Educació de l’Ajuntament de Girona per la moció presentada pel MUCE
Regidora d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles
IME d’Olot, i les representants tècniques del Consorci de Benestar Social de la Garrotxa
Ajuntament de Girona per presentar el projecte de Dinamització d’AMPA a la ciutat de Girona, segons
conveni
Diputació de Girona, per tal d’establir un conveni de col·laboració
Ajuntament de Ripoll
Ajuntament de Puigcerdà
Consorci Acció social de la Garrotxa

Altres entitats i projectes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projectes i/o actuacions territorials
realitzats

• Jornades d’Ecoeducació, organitzades per Dynamislab, 5 de maig i 8 d’octubre a Sant Julià de Ramis
• Participació al procés participatiu sobre l’atenció continuada i urgent, del Departament de Salut de la

Fundació Ser.Gi per presentar la proposta de Jornada de Secundària a Girona
Grup Ciutadà de Salt
Plataforma Volem l’ATM al Baix Empordà
Plataforma per la Continuïtat del 9d4t de Quart
Associació AASS, entitat que treballa en els barris que formen el Sector Est de Girona, on hi ha gran
varietat de cultures i minories ètniques, per establir sinèrgies entre ambdues entitats

Generalitat de Catalunya, Girona, 27 d’octubre

• Fira del llibre infantil i juvenil de la Fundació Les Voltes de Girona
• Projecte Tothom a l’AMPA en 4 escoles del Sector Est de la ciutat de Girona
Formació

16 accions formatives
145 persones assistents
82 AMPA assistents

Tècnica territorial

Silvia Moya

Assemblea Territorial de Girona
Celebrada a Quart, el 04/03/17, amb 24 AMPA i 35 assistents
membres d’AMPA. Es va aprovar la memòria d’activitats 2016,
la ratificació dels canvis en els membres de la Junta Territorial,
i es va presentar i aprovar el Pla de Treball 2017.

Tallers de debat realitzats:
• Secundària: Innovem ja?
• Infraestructures: barracons fins quan?
• Taula rodona: Segregació escolar als centres educatius, amb
Xavier Bonal, professor de Sociologia a la UAB
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LLEIDa
Nom del Territori

FaPaC Lleida - Pla de Lleida, Pirineus Occidentals i Val d’Aran

Territori

Segrià, Noguera, Pla d’Urgell, Urgell, Segarra, Les Garrigues, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta
Ribagorça, Alt Urgell, La Val d’Aran

AMPA federades

255 AMPA federades

Consultes ateses de les AMPA

844 consultes

Visites AMPA

71 visites

Trobades d’AMPA

4 trobades d’AMPA: Vall d’Aran, Pallars Jussà, la Noguera i la Segarra

Reunions amb Coordinadores d’AMPA
Reunions amb persones voluntàries
Junta territorial
Representants al territori

Institucions públiques

Junta Territorial formada per 9 membres voluntaris de diferents municipis i escoles. S’han reunit un
cop cada mes
• Consell Assessor Municipal de la Infància i Adolescència
• Consell Escolar Territorial de Lleida
• Consell Escolar Municipal de Lleida
• Consell Municipal de Benestar i Acció Social de Lleida
• Taula per la Llengua de Lleida ciutat
• Comissió de seguiment del Servei de Menjador del consell comarcal del Segrià
• 20 representants a les comissions de garantia d’admissió

• Diputació de Lleida, sobre la seva col·laboració en l’organització de la Festa de la Solidaritat
• Ajuntament de Lleida, reunions amb diferents grups polítics de l’Ajuntament de Lleida: CiU, ERC, CUP
i Comú de Lleida per tractar diferents temes educatius i que afecten a les AMPA de Lleida. ( beques
menjador, escoles bressol, barracons, etc)
• Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, per fer seguiment de diversos temes del territori
• Consell comarcal del Segrià, sobre la gestió del servei de menjador escolar
• Comissió de seguiment del Servei de Menjador Escolar, s’ha reunit 2 cops per fer seguiment del
funcionament dels menjadors escolars de la comarca del Segrià

Altres entitats i projectes

• Centre de Normalització Lingüística de Lleida i Balaguer, per continuar treballant el projecte de parelles
lingüístiques a les AMPA i altres projectes per portar a terme

• AFANOC (Associació de Familiars i Amics de nens oncològics de Catalunya), per col·laborar en la difusió
dels les seves activitats i campanyes

• Lleida Social, s’ha continuat treballat amb diferents temes, sobretot els d’aspectes educatius. S’ha
donat suport a diferents campanyes i reivindicacions

• Concurs Parada Literària, per col·laborar en la difusió i animació de les famílies a participar en el Con-

•
•
•
•
•
Projectes i/o actuacions territorials
realitzats

curs adreçat a tota la comunitat educativa que forma part del programa marc de mobilitat sostenible,
impulsat pels ST d’Ensenyament i Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’Autoritat
Territorial de la Mobilitat ATM
Centre de Recursos Pedagògics del Segrià, per col·laborar en l’organització de la xerrada/debat Ara és
demà
EduCaixa, per col·laborar en la difusió de les diferents activitats familiars que es porten a terme a Lleida
Centre Llatinoamericà de Lleida, Mostra cinema Llatinoamericà a Catalunya, per col·laborar i buscar
sinèrgies entre ambdues entitats. Es va tornar a fer una sessió infantil i familiar a la mostra del cinema
amb la pel·lícula “el niño i el mundo”
CRUC (Coordinació rural de Catalunya), de seguiment del conveni de col·laboració que tenim establert
entre ambdues entitats
Observatori Lleida pantalles, per preparar la Jornada sobre Entorns familiars i dispositius mòbils i la
primera mostra de vídeo càpsules joves i entorns digitals “Com ho veig?”

• 21/03/17 “L’Escola Pública és Qualitat”, acte reivindicatiu a l’escola Pardinyes de Lleida amb motiu
de l’inici del procés de preinscripcions escolars

• 14/03/17 Jornada debat alternatiu a Lleida Ara és demà Alumnat, Famílies i Avaluació., a l’Institut
Maria Rúbies de Lleida

• 06/06/17 Jornada de debat “Educació a temps complet”, a l’Escola Ciutat Jardí de Lleida
Formació

13 accions formatives - 131 persones assistents - 69 AMPA assistents

Tècnica territorial

Roser Martí Solé

Assemblea Territorial de LLEIDA
Celebrada a Mollerussa, el 08/10/17, amb 16 AMPA i 27 assistents membres d’AMPA. Es va aprovar la memòria d’activitats
2016, la ratificació dels canvis en els membres de la Junta
Territorial, i es va presentar i aprovar el Pla de Treball 2017.
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Tallers realitzats:
• Taller debat: les conseqüències sobre el tancament de línies
prèvies a les preinscripcions.
• Presentació de l’entitat AFANOC (Associació de Familiars i
Amics de nens oncològics de Catalunya)

TERRES DE L’EBRE
Nom del Territori

Terres de l’Ebre

Territori

Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d’Ebre

AMPA federades

72 AMPA federades

Consultes ateses de les AMPA

166 consultes

Visites AMPA

51

Trobades d’AMPA

4 trobades d’AMPA: 1 a Ribera d’Ebre i 3 a Tortosa

Reunions amb Coordinadores d’AMPA

de moment no existeixen coordinadores d’AMPA al territori

Reunions amb persones voluntàries

3 reunions per incorporació de nous voluntaris

Junta territorial
Representants al territori

8 membres de junta territorial, voluntaris de diferents municipis i escoles. S’han fet 6 reunions
durant el curs
• Consell Escolar Territorial
• Consell Escolar Municipal de Tortosa i Deltebre
• 7 representants a les Comissions de Garanties d’Admissió

Institucions públiques

• Serveis Territorials d’Ensenyament: reunions trimestrals per fer seguiment de polítiques educatives
i temes del territori

• Consell Comarcal del Baix Ebre, per presentar els nous membres de la junta territorial, i per fer seguiment dels serveis de menjador i transport

• Consell Comarcal del Montsià, per presentar els nous membres de la junta territorial, i per fer la
sol·licitud de dades sobre beques concedides, i plantejament de possibles sinèrgies i col·laboracions

• Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre: per presentar els nous membres de la junta territorial, i per
•
•
•
•
Altres entitats i projectes

fer la sol·licitud de dades sobre beques concedides, i plantejament de possibles sinèrgies i col·
laboracions
Consell Comarcal de la Terra Alta: per presentar els nous membres de la junta territorial, i per fer la
sol·licitud de dades sobre beques concedides, i plantejament de possibles sinèrgies i col·laboracions
Ajuntament de Tortosa, sobre la Xarxa d’AMPA de Tortosa
Ajuntament d’Amposta, per aconseguir la cessió d’un local per establir la seu territorial
Ara és demà: participació al debat territorial de l’Ara és demà

• MUCE de les Terres de l’Ebre
• Plataforma Ciutadana per a l’Escola Inclusiva de Tarragona i les Terres de l’Ebre: reunions de segui•
•
•
•
•

ment i posada en marxa de la Plataforma i de la campanya “Menjadors 100% inclusius”, a través d’un
qüestionari enviat a les AMPA federades
Comissió de Família de l’Ajuntament de Tortosa, sobre els recursos i accions per a les famílies de
Tortosa dins el programa del Procés Comunitari
Comissió d’Èxit Educatiu de l’Ajuntament de Tortosa, sobre el monogràfic casals d’estiu i reforç
escolar
ACISI-Fundació CEPAIM, plantejament de possibles sinèrgies i col·laboracions
CRUC (Coordinació Rural de Catalunya), per poder donar a conèixer el CRUC a les ampa de ZER
federades
Ateneu Cooperatiu de les Terres de l’Ebre, plantejament de possibles sinèrgies i col·laboracions

Projectes i/o actuacions territorials
realitzats
Formació

Participació com a membres del jurat dels Premis de Recerca del Consell Comarcal del Baix Ebre

Tècnica territorial

Alba Martínez Fabregat

16 accions formatives
192 persones assistents
56 AMPA assistents

Assemblea Territorial de LLEIDA
Celebrada a Amposta, el 01/04/17, amb 15 AMPA i uns 31 assistents membres d’AMPA. Es va aprovar la memòria d’activitats 2016, la ratificació dels canvis en els membres de la Junta
Territorial, i es va presentar i aprovar el Pla de Treball 2017.

Tallers realitzats:
• Taller sobre la participació a les AMPA.
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CAMP DE TARRAGONA
Nom del Territori

Camp de Tarragona

Territori

Baix Camp, Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barbarà, Priorat i Tarragonès

AMPA federades

195 AMPA Federades

Consultes ateses de les AMPA

433 consultes

Visites AMPA

70

Trobades d’AMPA
Reunions amb Coordinadores d’AMPA

Ampa de Tarragona
Xarxa d’AMPA de Cambrils
Xarxa d’AMPA de Salou

Reunions amb persones voluntàries

Reunió de voluntaris de representants de la Comissions de garantia d’admissió

Junta territorial

Son 9 membres voluntaris de diferents municipis i escoles. S’han realitzat 4 reunions

Representants al territori

•
•
•
•
•

Institucions públiques

• Consell comarcal del Baix Camp, Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barbarà, Priorat i Tarragonès

23 representants a les comissions de garantia d’admissió
Consell Escolar Municipal de Reus
Consell Escolar Municipal de Tarragona
Consell Escolar Municipal de Cambrils
Consell Escolar Territorial de Tarragona
sobre gestió de menjadors i transport escolar

• Ajuntament de Reus, per seguiment de temes educatius locals
• Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, per seguiment de les polítiques educatives al
territori

Altres entitats i projectes

• Grup de discussió per l’escola pública a Tarragona promogut per la Universitat Rovira i Virgili
• Plataforma per l’escola inclusiva Tarragona
• Procés participatiu del pla de ciutadania i de les migracions 2017-20, promogut per la Generalitat
de Catalunya

• Club dels Tarraconins de l’Ajuntament de Tarragona
• El Cruc (Coordinadora Rural de Catalunya), per concretar col·laboracions
Projectes i/o actuacions territorials
realitzats

• Projecte “Menjadors 100% Inclusius” de la plataforma per l’escola Inclusiva de Tarragona
• 20/05/2017 Jornada d’innovació, amb les AMPA de la zona, on es van exposar diferents experiències

Formació

21 accions formatives
221 persones assistents
102 AMPA assistents

Tècnica territorial

Tere Franch i Díaz

de caràcter innovador

Assemblea Territorial del Camp
de Tarragona
Celebrada a Reus, el 05/11/16, amb 23 AMPA i 40 assistents
membres d’AMPA. Es va fer la constitució de la Junta Territorial i presentació de la proposta de treball pel curs.
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Taller formatiu realitzat:
• Taller sobre la participació a les AMPA.

REGIÓ CENTRAL
Nom del Territori

Regió Central

Territori

Anoia, Bages, Berguedà, Osona, Solsonès, Moianès

AMPA federades

223 AMPA federades

Consultes ateses de les AMPA

450 consultes

Visites AMPA

73

Trobades d’AMPA

2 trobades d’AMPA: Centres màxima complexitat i AMPA de Vic

Reunions amb Coordinadores d’AMPA

Reunió coordinadora AMPA Osona 9/09/2016

Reunions amb persones voluntàries

•
•
•
•
•
•

29/09/2016 reunió de voluntaris de la zona, per constituir la junta territorial
28/03/17 Reunió representants de comissions de garantia d’admissió a Manresa
22/05/17 reunió de la Comissió seguiment menjadors de la comarca de l’Anoia
Reunió de la comissió de treball d’escola rural
Reunió de la comissió de treball d’instituts escoles

Representants al territori

•
•
•
•
•

Consell Escolar territorial de Catalunya Central
Consell Escolar Municipal de Berga,
Consell Escolar Municipal Igualada,
Consell Escolar Municipal de Vic
11 representants Comissions garantia admissió

Institucions públiques

•
•
•
•
•
•
•
•

13/03/2017 i 21/06/2017. Consell Comarcal de l’Anoia, amb la comissió de Menjadors
20/02/2017. Consell comarcal Berguedà, sobre Menjadors i transport
Consell Comarcal Bages 6/02/2017, sobre Menjador i transport
8/06/2017 Ajuntament de Piera, per parlar sobre la situació d’una escola de la localitat
16/02/2017, Ajuntament de Manresa, sobre Situació AMPA Manresa
26/09/2017Casal Cívic Mion Manresa, sobre cessió d’un espai
Consorci del Lluçanès, sobre possible Col·laboració en temes de formació
4 reunions amb Ajuntament de Vic, juntament amb l’Associació Tapís ICI Vic, sobre un treball de
cooperació amb les famílies a Vic, potenciant la xarxa i treballant la diversitat

Altres entitats i projectes

• Col·laboració i participació amb el Col·legi d’advocats de Manresa-Jornada justicibilitat en el dret a

Junta territorial

Són 12 membres voluntaris de diferents municipis i escoles. S’han fet 9 reunions

l’educació 3/05/2017

• Jornada Comunitat Educativa Osona: CCOO, Plataforma educació és futur, Òmnium cultural) es va

realitzar el 13 de maig de 2017 desprès de dos reunions el 24 de febrer i el 24 de març. Amb el tema
el paper de les famílies en els nous projectes educatius. Desafiaments i propostes
• Projecte de cooperació amb les famílies de Vic potenciant la xarxa i treballant la diversitat, juntament
amb l’Associació Tapís ICI i l’Ajuntament de Vic
Projectes i/o actuacions territorials
realitzats

•
•
•
•
•
•

Formació

19 accions formatives
186 persones assistents
100 AMPA assistents

Tècnica territorial

Ascensió Ureña

Participació en la Jornada “Repensem junts la secundària” celebrada a Manresa 21/01/2017
Participació en la Festa Escola pública de Berga 18/03/2017
20/12/2016 Xerrada informativa jornada intensiva Escola Santa Eulàlia Berga
16/03/2017 Xerrada jornada intensiva a l’escola el Bruc
1/03/2017 Xerrada sobre la LOMCE Escola del Lluçanès
28/03/2017 Xerrada Escola rural suport escola de Borredà, Ripoll

Assemblea Territorial de LA REGIÓ CENTRAL
Celebrada a Navarcles, el 12/11/16, amb 23 AMPA i 40 assistents membres d’AMPA. Es va fer la constitució de la Junta
Territorial i presentació de la proposta de treball pel curs.

Tallers debats realitzats:
• Escola rural: La manca de recursos, la distància, pocs alumnes, rotació de mestres... El pas d’una escola a punt de tancar a una escola innovadora- L’Escola Vall de Néspola
• Les ampa empreses de serveis o educacionals? Perquè hem
d’externalitzar els serveis? Menjadors, extraescolars…
• Secundària: manca de places, massificacions, participació a
l’ampa, noves construccions.

Memòria anual, curs 2016/17
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VALLÈS OCCIDENTAL
Nom del Territori

Vallès Occidental

Territori

Vallès Occidental

AMPA federades

226 AMPA federades

Consultes ateses de les AMPA

340 consultes

Visites AMPA

48

Trobades d’AMPA

8 Trobada d’AMPA: de 6 a Terrassa, AMPA de secundària del Vallès Occidental i de les AMPA de
Sabadell

Reunions amb Coordinadores d’AMPA

No han hagut reunions amb les coordinadores d’AMPA

Reunions amb persones voluntàries

Una reunió específica per els representants de les comissions de garantia d’admissió a Terrassa
(08/04/17)

Junta territorial

La Junta territorial està formada per 9 membres voluntaris de diferents municipis i escoles. S’han fet
4 reunions

Representants al territori

• Representants de les comissions de garantia d’admissió
• Consell Escolar Territorial del Vallès Occidental
• Consell escolar Municipal de Ripollet, Terrassa, Polinyà i Badia del Va

Institucions públiques

• Ajuntament de Terrassa, per temes del territori i establir conveni de col·laboració

Altres entitats i projectes

• Coordinadora per l'Educació Pública del Vallès Occidental. Montcada. 2 de març

Projectes i/o actuacions territorials
realitzats
Formació

13 accions formatives
125 persones assistents
46 AMPA assistents

Tècnica territorial

Araceli Llisterri

Assemblea Territorial DEL Vallès Occidental
Celebrada a Sabadell, el 18/02/17, amb 20 AMPA i uns 28 assistents membres d’AMPA. Es va fer la constitució de la Junta
Territorial del Vallès Occidental i presentació de la proposta
de treball pel curs.
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Tallers realitzats:
• Taller debat: la matriculació i ràtios a les aules
• Taller debat: segregació escolar

MARESME-VALLÈS ORIENTAL
Nom del Territori

Maresme i Vallès Oriental

Territori

Maresme i Vallès Oriental

AMPA federades

261 AMPA federades

Consultes ateses de les AMPA

267 consultes

Visites AMPA

42

Trobades d’AMPA

2 Trobades d’AMPA de Mataró sobre política educativa i mapa escolar del municipi
1 trobada AMPA Argentona sobre política educativa i mapa escolar
1 trobada d’AMPA Cardedeu sobre mapa escolar
1 trobada d’AMPA Baix Montseny per crear espais comuns de debat

Reunions amb Coordinadores d’AMPA

Xarxa d’AMPA de Mataró (4)
Xarxa d’AMPA Mollet i
Coordinadora d’AMPA Mollet
Xarxa d’AMPA Parets
Xarxa d’AMPA Granollers

Reunions amb persones voluntàries

2 reunions, una específica per representants a les comissions de Garanties d’admissió (22/03/2017) i
una Junta Territorial en què es van convidar els representants (02/06/2017)

Junta territorial

Són 14 persones a la Junta Territorial, voluntaris de diferents municipis i escoles. S’han realitzat 6
reunions al llarg del curs. Es fan bimensuals
• 21 representants a les comissions de garantia d’admissió
• Consell Escolar Territorial del Maresme-Vallès Oriental
• Marc Unitari de la Comunitat Educativa de Granollers
• Consell Escolar Municipal de Granollers

Representants al territori

Institucions públiques

•
•
•
•
•
•

Altres entitats i projectes

• Casal del Mestre per coordinar el local
• Moviment Educatiu del Maresme per coordinar accions conjuntament amb l’Ajuntament de Mataró

Projectes i/o actuacions territorials
realitzats

S’ha impulsat i participat la campanya de FaPaC “Abaixem les Ràtios”, promovent les signatures i
les mocions als Ajuntaments

Formació

13 accions formatives
139 persones assistents
56 AMPA assistents

Tècnica territorial

Marta Melo i Colldeforns

Consell Comarcals del Maresme (presentació nova Junta Territorial)
Consell Comarcal del Vallès Oriental (presentació nova Junta Territorial)
Ajuntament de Mataró (projecte instituts – escola),
Ajuntament d’Argentona (conflicte canvi de línia flotant)
Ajuntament de les Franqueses del Vallès (projecte Comunitat i Escola)
Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat (2 vegades, seguiment aspectes
educatius)

Assemblea Territorial de Maresme - Vallès Oriental
Celebrada a Mollet del Vallès, el 15/10/16, amb 26 AMPA i uns
40 assistents membres d’AMPA.

Temes tractats:
• Constitució de la Junta Territorial del Maresme-Vallès Oriental
• Participació a les AMPA
• Innovació educativa
• Manteniment i estat dels edificis escolars

Memòria anual, curs 2016/17
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BAIX LLOBREGAT
Nom del Territori

Baix Llobregat

Territori

Baix Llobregat

AMPA federades

229 AMPA federades

Consultes ateses de les AMPA

1579 consultes

Visites AMPA

75 visites

Trobades d’AMPA

Trobada d’AMPA de Molins de Rei. Prat de Llobregat, Martorell, Esparreguera, Castelldefels,
Cornellà. i 2 a Viladecans

Reunions amb Coordinadores d’AMPA

Coordinadora de Castelldefels
Federació d’AMPA Viladecans
Federació d’AMPA Cornellà
Durant aquest període s’han iniciat xarxes d’AMPA:
• Xarxa d’AMPA Viladecans
• Xarxa d’AMPA Castelldefels

Reunions amb persones voluntàries

13/03/17 una específica per representants a les comissions de Garanties d’admissió

Junta territorial

La junta del Baix Llobregat la formen 16 membres voluntaris de diferents municipis i escoles. S’han
realitzat 12 reunions al llarg del curs. Les reunions son mensuals

Representants al territori

• Consell Escolar Territorial del Baix Llobregat
• Consell Escolar Municipal de Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, Cornellà de Llobregat. d’Esparreguera, Sant Feliu de Llobregat, Gavà, Martorell, Viladecans

• 29 representants a les Comissions de Garantia d’Admissió
Institucions públiques

•
•
•
•

Altres entitats i projectes

• Fòrum Social del Baix Llobregat
• Ens hem entrevistat amb el representats en temes educatius de diferents partits polítics de la comarca

Ajuntament Viladecans, per obrir altre oficina de FaPaC Baix Llobregat, a Viladecans
Reunió trimestral amb la directora Serveis Territorials del Baix Llobregat, per temes del territori
Consell Comarcal del Baix Llobregat, per seguiment de temes del territori
Síndics: Reunions amb els 5 síndics del Baix Llobregat ( Cornellà, Gavà, Viladecans, Sant Boi de
Llobregat i Sant Feliu de Llobregat)

Així com representants dels sindicats

• Taula per l’Educació Pública del Baix Llobregat
Projectes i/o actuacions territorials
realitzats

•
•
•
•
•

Formació

22 accions formatives
142 persones assistents
59 AMPA assistents

Tècnica territorial

Milagros Jonte

Taula Rodona “Present i futur de l’escola Mediterrània” 5/9/2017
Congrés UGT Baix Llobregat ( 27/01/2017 )
Congrés CCOO Baix Llobregat ( 09/03/2017 )
I Jornada Formació Professional Inicial Baix Llobregat ( 12/05/2017 )
Constitució i participació de la Plataforma per l’Educació Pública del Fòrum Social del Baix Llobregat

Assemblea Territorial del Baix Llobregat
Celebrada a Sant Vicenç dels Horts, el 22/10/16, amb 23 AMPA
i 25 assistents membres d’AMPA. Es va fer la constitució de la
Junta Territorial del Baix Llobregat i presentació de la proposta de treball pel curs.
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Tallers realitzats:
• Taller: els consells escolars de centre
• Taller: l’escola inclusiva i les necessitats educatives especials

BARCELONA COMARQUES
Nom del Territori

Àrea Barcelona Comarques

Territori

Barcelonès (L’Hospitalet de Llobregat, Sta. Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs i Badalona),
Garraf i Alt Penedès

AMPA federades

207 AMPA federades

Consultes ateses de les AMPA

677 consultes

Visites AMPA
Trobades d’AMPA

110

• Trobada d’AMPA de secundària de l’Hospitalet de Llobregat, sobre participació i gestió de l’entitat
• Trobada d’AMPA de l’Observatori de Prox. de l’Hospitalet de Llobregat, sobre com esdevenir una
AMPA Observadora de Proximitat

• Trobada d’AMPA del districte nord de l’Hospitalet de Llobregat, sobre la participació a l’AMPA i de
l’experiència exitosa de l’AMPA Ins. Pedraforca

• Trobades amb la Coordinadora d’AMPA de Collblanc-Torrassa, de l’Hospitalet de Llobregat, sobre dos
projectes comunitaris que organitzen les AMPA del districte

Reunions amb Coordinadores d’AMPA

Coordinadora d’AMPA de Collblanc-Torrassa, de l’Hospitalet de Llobregat, sobre la tasca de la
coordinadora, bàsicament dos projectes comunitaris que organitzen les AMPA del districte

Reunions amb persones voluntàries

27.01.2017 Trobada de col·laboradors l’Hospitalet de Llobregat

Junta territorial

Junta Territorial formada per 10 membres de diferents municipis i escoles

Representants al territori

• Consell Escolar Municipal de l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Vilafranca del Penedès, Avinyonet
•
•
•
•

Institucions públiques

del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes
Consell de Ciutat de l’Hospitalet de Llobregat
Consell Assessor de l’Observatori de la Infància de l’Hospitalet de Llobregat
Consell Escolar Territorial de Barcelona Comarques
Comissions de Garantia d’Admissió: participació en 11 de les 18 comissions de garantia d’admissió
de l’àrea territorial

• Ajuntament de l’Hospitalet: reunions bimensuals amb l’àrea d’educació de l’ajuntament, de seguiment
del conveni de col·laboració

• Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament: reunió amb el director dels serveis territorials
per exposar diferents temàtiques d’AMPA

Altres entitats i projectes

• Assemblea Groga de l’Hospitalet: s’ha assistit a reunions ordinàries i a la reunió del acte local. També
s’ha participat en la trobada davant del departament d’ensenyament

• Espai Ciutadania de l’Hospitalet de Llobregat: reunions de seguiment de les activitats que es realitzen. És un espai de trobada d’entitats mensual

• Projecte Particip.Acció-Reacció (amb Universitat de Barcelona i l’Institut Pedraforca): reunions preparatòries i jornada final

• Fampa de Badalona: col·laboració en la Campanya per l’escola pública, que inclou les xerrades en
les escoles bressol, i la realització del vídeo veus en veus

• Consell Comarcal del Garraf: reunió amb les AMPA de la zona sobre la proposta de conveni de col·
laboració per la gestió del menjador escolar

Projectes i/o actuacions territorials
realitzats

• Projecte “De Veu en Veu” de Badalona: projecte per promoure la matriculació en les escoles pú-

Formació

14 accions formatives
131 persones assistents
50 AMPA assistents

Tècnica territorial

Nacho Pallàs
Milagros Jonte

bliques de la ciutat de Badalona, amb col·laboració amb la Fampa de Badalona, i l’Ajuntament de
Badalona
• Projecte Participa Acció-Reacció de l’Hospitalet de Llobregat: Projecte que consisteix en 3 jornades
de treball. Una per elaborar un sociograma d’entitats sòcio-educatives, la segona per preparar la
Jornada final del Projecte i la tercera, la jornada final a l’Institut Pedraforca
• Projecte esmorzars solidaris a Vilafranca del Penedès: s’està en procés de formalitzar un conveni de
col·laboració a tres bandes amb l’Associació El Rebost Solidari, un centre de secundària i l’AMPA
d’aquest centre. Es tracta de realitzar accions conjuntes per abordar situacions de dificultat alimentària i nutricional entre els menors escolaritzats que prèviament hagi detectat el centre educatiu en
col·laboració amb l’AMPA corresponent
• Dinamització AMPA de l’Hospitalet de Llobregat: s’ha establert un conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat per tal de dinamitzar les AMPA de la ciutat

Assemblea Territorial de BCN COMARQUES
Celebrada a Martorell, el 10/06/17, amb 16 AMPA i uns 18 assistents membres d’AMPA. Es va aprovar la memòria d’activitats 2016, la ratificació dels canvis en els membres de la Junta
Territorial, i es va presentar i aprovar el Pla de Treball 2017.

Tallers realitzats:
• Taller debat: la segregació escolar
• Taller debat: saturació a secundària
• Xerrada informativa: la fisioteràpia a l’escola

Memòria anual, curs 2016/17
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BARCELONA CIUTAT
Nom del Territori

Junta Territorial Barcelona BCN ciutat

Territori

Barcelona ciutat

AMPA federades

289 AMPA federades

Consultes ateses de les AMPA

434 consultes

Visites AMPA

64

Trobades d’AMPA

• Trobada AMPA La Marina, Sants Montjuïc
• 2 Trobades d’AMPA d’escoles de Màxima Complexitat
• 2 Trobades d’ AMPA d’escoles en Barracots

Reunions amb Coordinadores d’AMPA

Reunió amb Plataforma Angeleta Ferrer, per reclamar la construcció d’un institut al barri de la Sagrada
Família.

Reunions amb persones voluntàries
Junta territorial

La junta territorial està formada per 13 membres voluntaris de diferents districtes i escoles. S’han fet
8 reunions. Són mensuals

Representants al territori

•
•
•
•
•
•

Institucions públiques

• IMEB (Institut Municipal d’Educació), per tractar sobre el conveni de col·laboració, el projecte Pla de

Altres entitats i projectes

• GAMIN (Grup d’ajuda Mútua Inclusiva a Catalunya), per constituir grup de treball i establir col·laboracions
• Plataforma per l’Educació Pública del Poble Nou, per establir col·laboracions
• Casals dels Infants ,per establir col·laboracions entre ambdues entitats

Projectes i/o actuacions territorials
realitzats

• Projecte Tothom a l’AMPA, consistent en la realització de 8 Tallers d’Enfortiment d’AMPA a AMPA

Consell
Consell
Consell
Consell
Consell
Consell

Escolar Municipal
Municipal de Benestar Social
Municipal de Barcelona
Associacions de Barcelona
de Ciutat
de Prevenció i Seguretat

Barris, i els barracots de les escoles de la ciutat

individualitzades

• Projecte Pla de Barris, consistent en enfortir associativament les AMPA i intentar impulsar-ne allà
on no hi ha

• Grups de Treball d’ AMPA en Barracots, que treballa per l’eliminació dels barracots en les escoles
de la ciutat.

• Participació a la Fira d’Economia Social i Solidària
Formació

Tècnica territorial

33 accions formatives
214 persones assistents
33 AMPA assistents
Nacho Pallàs Cardona

Assemblea Territorial de Barcelona ciutat
Celebrada a Barcelona, el 30/01/17, amb 33 AMPA i 89 assistents membres d’AMPA. Es va aprovar la memòria d’activitats
2016, la ratificació dels canvis en els membres de la Junta
Territorial, i es va presentar i aprovar el Pla de Treball 2017.
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Tallers realitzats:
• Escola Inclusiva
• Protocol al·lèrgies alimentàries menjador escolar.
• Secundària

5.2. PARTICIPACIÓ
ESTUDIAR IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE
VOTACIONS ONLINE
S’ha treballat fent proves amb sistemes de votació i el seu
funcionament amb bons resultats, i estem en fase d’implementar-ne un per començar a exercir aquesta funció.

ESTUDIAR LA PARTICIPACIÓ INFANTIL I
ADOLESCENT A LES AMPA i CENTRES EDUCATIUS
Som conscients d’aquesta necessitat social però per desgraciadament en aquest tema no hem avançat gens, cal formar un
equip de voluntaris amb disponibilitat i que vulguin gestionar
aquest tema.

En un primer moment ho incorporarem a la Junta General per
poder decidir ens alguns temes que degut a la seva immediatesa siguin impossibles d’esperar a una reunió presencial.
Si el resultat de les proves és correcte seguidament ho incorporarem a les Juntes Territorials i les seves respectives
assemblees.

Memòria anual, curs 2016/17
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PREMIS FaPaC
Objectiu

Funcionament

Iniciativa impulsada per cinquè any consecutiu amb l’objectiu de
reconèixer públicament l’activitat solidària, integradora i compromesa que fan les AMPA de tot Catalunya, així com donar
visibilitat als projectes diversos que impulsen a favor de l’escola
pública i l’èxit educatiu. Els guardons també fomenten l’intercanvi d’experiències i faciliten un “Banc de bones pràctiques”.

D’entre tots els projectes participants, un jurat és l’encarregat
de seleccionar 15 iniciatives finalistes tenint en compte el seu
valor i utilitat tant en el seu centre educatiu com en el seu entorn. A través d’un període de votació popular online es dóna
l’oportunitat a tothom a decidir quins són els projectes guanyadors en cadascuna de les tres categories. Tots els projectes
participants són publicats al web per donar-los visibilitat i fer
possible que siguin compartits entre totes les AMPA.

Categories
• Premi “AMPA Solidària” a l’experiència solidària dins l’AMPA que promogui la cohesió social. Es valoraran de manera
especial experiències que en temps de crisi distribueixen els
recursos tenint presents criteris d’igualtat d’oportunitats.
• Premi “Tothom a l’AMPA” a l’experiència de participació associativa. Es valoraran de manera especial projectes que fomentin la participació de totes les famílies del centre.
• Premi “Fem xarxa per l’Èxit Educatiu” a les iniciatives de
treball en xarxa dels diferents membres de la comunitat educativa per millorar l’èxit educatiu Es valoraran de manera
especial projectes que demostrin que el treball en xarxa ha
repercutit en l’increment de l’èxit educatiu.

Premis FaPaC
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Premiats cinquena edició 2017
En aquesta cinquena edició es van presentar 103 projectes de 91
AMPA de tots els territoris. La votació popular va recollir 1390 vots.

CATEGORIA “TOTHOM A L’AMPA”
1. AMPA Escola Ponent de Granollers amb el projecte: El català
com a via d’inclusió
2. AMPA Escola Mar Nova de Premià de Mar amb el projecte:
Xarxa de coneixements i aprenentatge
3. AMPA Mas pujols de Maspujols amb el projecte: Ampatitza’t
4. AFA Turó del Cargol de Barcelona amb el projecte: Pressupost Participatiu del Turó del Cargol
5. AMPA IES Granollers de Granollers amb el projecte: Participació i cultura dins de l’ampa

CATEGORIA “FEM XARXA PER L’ÈIXT EDUCATIU”

CATEGORIA “AMPA SOLIDÀRIA”

1. Les AMPA Corbella, Ampa Granés, AFA Les Aigües, AFA Can
Manent, AMPA Mil·lenari de Cardedeu amb el projecte: A Cardedeu a bici i a peu
2. AMPA Escola Rocabruna de Picamoixons amb el projecte:
Construïm Escola
3. AMPA Institut d’Argentona d’Argentona amb el projecte Aula
d’estudi (projecte mentors)
4. AMPA Simeó Rabassa de Martorelles amb el projecte: Opera
a l’escola
5. AMPA Les Arrels d’Alamús amb el projecte: Eduquem en
xarxa

1. AMPA Lavínia de Barcelona amb el projecte: Per una Escola
Inclusiva: Cap infant fora de joc!
2. APA el Mirador de Corbera de Llobregat amb el projecte: A
l’escola mengem, a l’escola aprofitem
3. AFA LA LLACUNA de Barcelona amb el projecte BCN COMPARTEIX EL MENJAR
4. AMPA la Sínia de Vic amb el projecte: Vine amb algú
5. AMPA Ramón y Cajal d’Ulldecona amb el projecte: Campanya
solidària per als nens refugiats sirians

PREMIS ENTITATS AMIGUES
Els premis contemplen un reconeixement especial a un mitjà de
comunicació, una administració pública i una entitat de la societat civil per la seva tasca en suport a l’activitat de les AMPA i
l’educació. Aquesta edició van ser premiats:

Mitjà de comunicació: El Crític
Entitat de la societat civil: Proactiva Open Arms
Administració: es va declarar desert
Com a novetat aquest any es va reconèixer la trajectòria de
Manuel Barbero, el pare de l’escola dels Maristes que ha tingut
el coratge i valor de denunciar públicament la situació d’abús
que han viscut alguns dels alumnes d’aquell centre.

5.3. COMUNICACIÓ
COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA
RELACIÓ AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
La nova vertebració de la federació en diferents juntes territorials ha marcat l’esforç realitzat al llarg del curs en l’àmbit de
comunicació amb un objectiu principal: establir i/o enfortir vies
de relació amb els mitjans locals i comarcals per donar veu a
les 2.200 AMPA federades tenint en compte, de forma especial,
les inquietuds, problemàtiques i reivindicacions concretes de
cada territori.
Som conscients que la nostra força és arreu del territori i, per
això, hem tractat d’intensificar la difusió de les nostres accions
amb un missatge general però, a la vegada, adaptat a la realitat
particular de cada territori per tal d’augmentar la nostra capacitat
d’incidència. Aquest treball ens obliga a iniciar la creació d’una
xarxa de portaveus o persones referents al territori, més enllà
del president de la junta territorial, perquè esdevingui un vincle
entre la federació i els mitjans de comunicació amb l’objectiu de
consolidar la veu de les famílies.

La comunicació ha estat una peça clau per tal de compartir i fer
extensius públicament els objectius marcats en el pla de treball
i, d’aquesta manera, visibilitzar la nostra acció i la nostra contribució a la societat. Mitjançant diverses fórmules com rodes
de premsa, comunicats i articles d’opinió, sense oblidar la força
de les xarxes socials, hem treballat per visible el nostre moviment i consolidar la veu de les famílies en els debats públics
traslladant els posicionaments de la federació i de les AMPA
davant l’actualitat.
La nostra estratègia comunicativa ha estat centrada en reforçar
la nostra incidència en les polítiques educatives i com a agent
d’influència social. Diversos temes han estat prioritaris en la línia
comunicativa de la federació per fer que l’opinió de les famílies
s’escolti: reducció de la ràtio a P3, pressupost suficient per a
les beques menjador, defensa de l’escola pública en època de
preinscripcions, posicionament davant el nou decret de menjador
escolar, denúncia de la segregació escolar, entre d’altres.
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ESPAI WEB
Continuem apostant pel nostre lloc web com un canal clau i
summament important per a la nostra federació per tal de compartir les nostres activitats, projectes, campanyes i posicionaments. Som conscients que el nostre públic cada cop és més
un usuari 2.0, amb la qual cosa és obligat canalitzar els nostres
esforços en aquest sentit per fer arribar el nostre missatge als
nostres associats, i a la ciutadania en general. Hem tractat que
la nostra web sigui un repositori de consulta no només de les
nostres reflexions, sinó també de temes relacionats amb l’educació per tal de ser referents i augmentar el nostre posicionament en les cerques a internet.
Hem treballat perquè el web continuï sent un espai d’informació i consulta, pensant en tot moment en les AMPA associades,
amb un objectiu únic: fer que puguin trobar aquella informació
útil per al seu funcionament i, al mateix temps, respondre els
seus dubtes d’una forma ràpida i senzilla en un sol clic amb uns
continguts el màxim actualitzats possible.

www.fapac.cat

La nostra activitat (gener-agost 2016)

116.304 visites
77.532 visitants únics
315.548 pàgines vistes
2,7% mitjana de pàgines vistes
65,58% visites noves
El nostre públic
Edat

33,50% (25-34 anys)
SEXE

46% dones
54% homes
DISPOSITIUS

66,3% ordinador
45,2% mòbils
46

Memòria anual, curs 2016/17

XARXES SOCIALS
La força i dimensió de les xarxes socials és evident. Per això,
hem treballat per intensificar els nostres missatges a través
dels nostres perfils 2.0 en un esforç per interactuar amb els
nostres seguidors/es i, d’aquesta manera, explicar què pensem i com ho pensem, posicionar-nos públicament davant de
temes diversos que ens apel·len com a famílies i com a part
important que som de la comunitat educativa.
Les xarxes socials han estat part central en l’estratègia comunicativa de les campanyes dutes a terme tant reivindicatives
com de sensibilització. A més, les xarxes han estat claus com
a motor de participació i cohesió del nostre moviment d’AMPA i famílies que compartim una mateixa lluita per l’educació
pública de qualitat. Els nostres perfils comptabilitzen les següent xifres:

Seguidors a les xarxes

6.955
10.964

Roda de premsa Debat extraordinari Educació Pública
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BLOG AL DIARI DE L’EDUCACIÓ

CAMPANYES

El conveni de col·laboració entre la FaPaC i el Diari de l’Educació segueix vigent i ha fet possible la publicació de nou articles d’opinió en el nostre blog corporatiu del diari digital per
tal de fer difusió de les nostres demandes i posicionaments.
L’objectiu és ampliar la diversitat de signatures i l’àmbit territorial per tal que tothom que així ho desitgi pugui traslladar
les seves reflexions. http://diarieducacio.cat/blogs/fapac/

Per tal d’incidir en la seva difusió i impacte mediàtic i social,
les campanyes impulsades durant el curs han tingut la seva
estratègia comunicativa tenint en compte els diferents canals
(relació amb la premsa, web, xarxes socials, etc). Un exemple
han estat, entre d’altres, les iniciatives “Abaixem les ràtios”,
“Confiem en l’escola pública”, “Ciberassetjament zero” o “Rebuig al Decret menjador”.

SETMANARI DE LA FaPaC
Aquesta publicació periòdica de comunicació interna amb
les AMPA associades ha esdevingut una eina important i útil
per compartir la nostra acció i activitat, al temps que traslladar tota aquella informació que considerem útil per a les
famílies. Després d’aquest temps transcorregut, aquest canal
s’ha consolidat i hem constatat que les AMPA esperen rebre
setmanalment la publicació també per compartir-la pels seus
propis canals, fet que ens ha ajudat a augmentar el potencial
i l’efectivitat d’aquesta eina.

Montse Conejo, Presidenta de la FaPaC
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COMUNICATS DE PREMSA
20/01/2017

La FaPaC impulsa la campanya “ABAIXEM LES RÀTIOS” per reclamar que a P3 la ràtio passi de 25 a 20 alumnes per classe

20/01/2017

La FaPaC es reuneix amb el director de Serveis Territorials d'Ensenyament de Girona

26/01/2017

La comunitat educativa agrupada en el MUCE denuncia l'incompliment de la moció aprovada el passat desembre per crear un nou institut

27/01/2017

Les AMPA i famílies de les escoles públiques de Barcelona es reuneixen en Assemblea de FaPaC per decidir
accions conjuntes

30/01/2017

Les AMPA de Barcelona aproven el seu pla d'actuació: reclamen un mapa escolar que garanteixi una oferta de
places públiques suficient i doni resposta a les necessitats d'escolarització

31/01/2017

Presentació de la Plataforma per l'Educació Pública del Fòrum Social del Baix Llobregat

31/01/2017

La FaPaC i el CRUC (Coordinació Rural de Catalunya) inicien una col·laboració per dinamitzar projectes en
l'àmbit rural

17/02/2017

Les AMPA del Vallès Occidental celebren una Assemblea territorial per decidir accions conjuntes

17/02/2017

La FaPaC s'oposa fermament a qualsevol tancament de línies i centres públics a Catalunya

23/02/2017

La Paeria inicia la licitació dels menjadors de les escoles bressol sense l'opinió de les famílies

27/02/2017

Comunicat conjunt de la comunitat educativa en contra de les proves censals d’avaluació diagnòstica i de
final d’etapa

27/02/2017

Les AMPA de les comarques gironines celebren l'Assemblea territorial de la FaPaC per decidir prioritats i accions per incidir en l'educació

01/03/2017

La FaPaC condemna la campanya LGTBIQfòbica de l'associació Hazte Oír per ser inadmissible i insultant contra
els drets i llibertats de les persones

04/03/2017

La FaPaC a Girona exigeix una solució a curt termini per als centres que es troben en barracons

09/03/2017

La comunitat educativa de Catalunya en defensa de l'educació pública: ni LOMCE, ni retallades

06/03/2017

La FaPaC de Girona celebra la seva Assemblea a Quart i demana una solució a la provisionalitat de les infraestructures escolars, lluitar contra la segregació escolar i apostar per la renovació pedagògica.

20/03/2017

La comunitat educativa presenta el “Debat extraordinari sobre l'educació pública catalana”

16/03/2017

Comunicat de la Plataforma Desmilitaritzem l'Educació a tota la comunitat educativa amb motiu del Saló de
l'Ensenyament

16/03/2017

La FaPaC es reuneix amb la Diputació de Girona per presentar el seu pla de treball al territori

20/03/2017

La FaPaC a Lleida valorarà l'inici de les preinscripcions escolars amb una acció a l'Escola Pardinyes

21/03/2017

La comunitat educativa de la pública convoca el “Debat extraordinari sobre l'educació pública catalana”

21/03/2017

L'escola pública és la que garanteix la convivència, la qualitat i que l'educació sigui un ascensor social (preinscripció)

24/03/2017

La FaPaC a Girona critica la manca de creació de noves escoles i instituts a la demarcació (preinscripció)

27/03/2017

La FaPaC anima les famílies a matricular els infants a l'escola pública

30/03/2017

Les AMPA de les Terres de l'Ebre celebren l'Assemblea territorial de la FaPaC per decidir prioritats i accions
per incidir en l'educació

31/03/2017

Un conveni entre la FaPaC i el Col·legi de Fisioterapeutes permet divulgar les noves pautes d'higiene nasal a
la demarcació de Lleida

11/04/2017

El projecte “Eduquem en xarxa" de l'AMPA CEIP Escola Arrels dels Alamús, finalista dels Premis FaPaC per
promoure l'èxit educatiu

11/04/2017

Els projectes de les escoles tarragonines Ramon y Cajal (Ulldecona), (Rocabruna Picamoixons) i Maspujols
(Maspujols), finalistes als Premis FaPaC

11/04/2017

El projecte “Xarxa de coneixements i aprenentatge” de l'AMPA Escola Mar Nova de Premià de Mar, finalista
dels Premis FaPaC

11/04/2017

Escollits els 15 projectes d'AMPA finalistes dels Premis FaPaC d'entre el centenar de propostes rebudes
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15/05/2017

Ensenyament vol eliminar línies públiques de P3 a Mataró

22/05/2017

Els projectes de l'AMPA CEIP Lavínia (Barcelona), l'Escola Ponent (Granollers), i la iniciativa conjunta de les
AMPA Corbella, Granés, Mil·lenari i AFA Les Aigües i Can Manent (Cardedeu) guanyen la 5a edició dels Premis
FaPaC

23/05/2017

La comunitat educativa de Girona alerta que la preinscripció a la ciutat s'ha fet amb provisionalitat i manca
de planificació eficaç

25/05/2017

La FaPaC i l’Associació Discapacitat Visual Catalunya inicien una col·laboració per millorar el coneixement de
les famílies sobre el col·lectiu de persones amb baixa visió i ceguera

29/05/2017

Les entitats i organitzacions del MUCE volem aportar les nostres valoracions sobre el Projecte de “Decret de
l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu”.

02/06/2017

La FaPaC organitza una jornada per convidar a la reflexió sobre com hauria de ser el temps educatiu a les
escoles de Lleida

02/06/2017

La FaPaC demana la dimissió del Director d'Ensenyament per amagar a les famílies el nou Decret de menjador
escolar

13/06/2017

La FaPaC treballarà per recuperar els menjadors escolars als instituts de secundària del Baix Llobregat

23/06/2017

La comunitat educativa de Girona denuncia que l'assignació de places a secundària està mancada de planificació

27/06/2017

La FaPaC reclama acabar amb les escoles segregades si Catalunya vol assolir una educació de màxima qualitat

29/06/2017

La comunitat educativa demana la retirada de la proposta de Decret que regula la gestió del servei de menjador

29/06/2017

La FaPaC reclama acabar amb les escoles segregades si Catalunya vol assolir una educació de màxima qualitat
al Vallès Oriental i Maresme

29/06/2017

La FaPaC-Catalunya Central reclama acabar amb les escoles segregades si es vol assolir una educació de
màxima qualitat

03/07/2017

La FaPaC reclama que els barracons disposin de totes les mesures necessàries per fer front a l'excés de calor

05/07/2017

Quatre AMPA de Lleida i la junta territorial de la FaPaC demanen que condicionin els centres davant la calor

13/07/2017

El Fòrum Social del Baix Llobregat alerta que al tancament de curs no queden resoltes les prioritats per a una
bona marxa de l'educació

14/07/2017

La FaPaC demana a la nova consellera d'Ensenyament que faci una aposta clara i contundent perquè l'educació pública sigui realment una prioritat de país

31/07/2017

La FaPaC demana a la consellera d'Ensenyament que activi, amb tot els agents implicats, el grup de treball
anunciat per treballar en un nou decret de menjador escolar

Pau Cortés a Radio Manresa
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ARTICLES D’OPINIÓ
19/01/2017

Per una baixada de la ràtio

Marco Béjar, vocalia matriculació FaPaC

Diari de l'Educació

08/02/2017

Com s’oculta la problemàtica de
les ràtios a les escoles?

Marco Béjar, vocalia matriculació FaPaC

Diari de l'Educació

16/02/2017

Innovació: Tòtem i tabú

Àlex Castillo, vocalia Igualtat d'Oportunitats

Diari de l'Educació

09/03/2017

La segregació escolar: ens hi va la
convivència

Maria José Morillas, vocal Junta Vallès
Oriental-Maresme

Diari de l'Educació

06/04/2017

Confiem en l’escola pública, la de
totes i tots

Montse Conejo, presidenta de la FaPaC

Diari de l'Educació

20/04/2017

La llei de l’oferta i la demanda.
L’eix de la planificació educativa.

Marco Béjar, vocalia matriculació FaPaC

Diari de l'Educació

27/04/2017

Reunions d’inici de curs: empatia,
confiança, participació

Susana Canet, presidenta FaPaC al Baix
Llobregat

Diari de l'Educació

11/05/2017

Escola nostra, escola vostra.
Volem acollir?

Maria José Morillas, vocal Junta Vallès
Oriental-Maresme

Diari de l'Educació

22/06/2017

Barreres en l’accés a l’alimentació
escolar. Com millorar el sistema?

Miquel Gené, comissió Beques Menjador

Diari de l'Educació

06/01/2017

Reflexió sobre l'alumnat amb altes Mar Gotarda, vicepresidenta de la FaPaC
capacitats

SER Lleida

10/04/2017

Reflexió sobre l'amiant a les
escoles

Mar Gotarda, vicepresidenta la FaPaC

SER Lleida

12/06/2017

Entrevista

Montse Conejo, presidenta de la FaPaC

Revista Arç Cooperativa

5.4. FUNCIONAMENT
Hem seguit millorant la web, per acomplir els requeriment de
transpar-ent.info de la UAB, però degut a la manca de temps
de l’equip tècnic no hem pogut finalitzar el primer Mòdul.
Tot i que seguim formant part del codietic.cat no hem realitzat
cap acció destacable.
S’ha començat a treballar sobre el que hauria de ser el Pla de
Benvinguda de nous membres, s’han establert i aprovat els 5
documents base d’inscripció a l’entitat.
S’ha establert les funcions dels Responsables de les comissions de treball.

Però el que més ha centrat la tasca d’aquesta vocalia ha estat
l’elaboració d’una proposta d’Estatuts i Règim Intern.
Per a la seva elaboració s’ha tingut en compte l’actual funcionament de l’entitat, alguns dels aspectes més destacats:
• Adaptar el redactat a la legalitat vigent
• Definir el Règim Disciplinari i el Règim Electoral que actualment no existeixen
• Aprofundir en el Règim Econòmic
• Establir les competències dels diferents òrgans de Govern
• Donar als territoris seguretat jurídica i més autonomia
L’elaboració del document s’ha realitzat des de l’Àrea Jurídica,
i s’ha des de el mes d’abril s’ha fomentat la participació de
tots els òrgans de govern de l’entitat.
Alexandre Bello
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Memòria anual 2015

Informe

econòmic

6.1. ANÀLISI DE LES XIFRES
ERASMUS +

FORMACIÓ AMPA
WEB I XARXES

QUOTES

OBRA SOCIAL CAIXES

AGO

ASSEGURANCES

PROTECCIÓ DE DADES
VISITES

TALLERS

SUBVENCIONS
COL·LABORACIONS

AMPA

PREMIS

IMPOSTOS

NÒMINES

MATERIAL
FUNCIONAMENT

Durant aquest exercici, a l’igual que en els anteriors, hem
estat molt curosos en la gestió, utilització i aplicació dels recursos econòmics de l’entitat, tant propis com públics.
Aquest fet queda reflectit en el resultat positiu obtingut, encara que els ingressos han estat inferiors a allò que estava
pressupostat. Hem fet un control de les despeses de forma
independent per a cadascuna de les cinc magnituds que tenim al nostre pressupost, sense fer canvis d’imports entre les
diferents partides i, alhora, respectant al màxim les quantitats
incloses en cada una d’elles. D’aquesta manera, aquells imports que no s’han utilitzat al llarg de l’exercici, en el bloc
allà on hi figuren, resten pendents com a beneficis a aplicar a
programes i projectes futurs de l’entitat.

SOLIDARITAT
ESCOLA DE MARES I PARES
ASSAMBLEES

En l’apartat corresponent a l’àrea tècnica s’ha fet una despesa superior a la pressupostada, atès que durant tot aquest
curs hem viscut situacions i moments complexos, que han
fet necessàries unes actuacions més dinàmiques i diferents
d’aquelles que s’havien plantejat en el nostre pla de treball
en un principi. Aquesta conjuntura ens ha obligat a ser molt
més àgils i resolutius. És important assenyalar que el fet que
el gruix dels nostres ingressos siguin privats i propis ens dóna
una garantia de continuïtat, funcionament i llibertat en les
nostres decisions i tasques que faciliten que l’entitat pugui
ser més eficient i efectiva.
Com a conclusió, aquest exercici ha estat el resultat de l’aprofundiment i la consolidació del projecte que es va iniciar
l’exercici anterior.
Isabel PÈrez
Tresorera de FaPaC

6.2. GARANTIES DE TRANSPARÈNCIA
I BONES PRÀCTIQUES
AUDITORIA I CENSORS DE COMPTES
Auditoria externa

Auditoria interna

S’ha passat amb èxit l’auditoria de l’exercici amb tancament
31 d’agost de 2017, que comprèn la revisió i verificació dels
documents comptables a fi d’emetre un informe que dictamini
si els comptes anuals expressen una imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Federació. L’informe dels
auditors ha estat positiu sense cap nota ni observació sobre
els comptes. S’adjunta amb la documentació econòmica de
l’Assemblea.

També s’ha rebut la visita de les censores de comptes. Aquestes han tingut accés a tota la documentació econòmica de la
FaPaC i han pogut revisar tot allò que han considerat per la
seva validació. El resultat d’aquesta feina ha sigut la emissió
d’un certificat favorable.
Enguany les censores de comptes han estat:
• Josefa Camean de l’AFA Ins Tordera
• Lorena Lema de l’AMPA el Turó de Montcada i Reixac
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6.3. INFORMACIÓ ECONÒMICA
COMPTE D’EXPLOTACIÓ
EXERCICI CURS 2016/17
DESPESES

INGRESSOS
PRIVATS

711.161,60

Funcionament general entitat

588.353,71

Quotes associats

517.924,01

Àrea tècnica

464.377,53

Altres fons de financiació

184.271,44

Altres despeses de funcionament

123.976,18

Serveis escola de Mares i Pares

2.923,00

Conveni Obra Social La Caixa

6.000,00

Ingressos varis, extraordinaris i financers
PÚBLICS

78.874,17

Subvencions Ajuntaments

66.107,17

Subvencions GenCat

26.332,69

Acció Suport a les Ampes

42.257,54

Impost sobre beneficis

11.267,00

Subvenció Unió Europea

0,00

790.035,77

TOTAL DESPESES

RESULTAT POSITIU
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7.933,35

1.500,00

Subvencions Diputacions

TOTAL INGRESSOS

Òrgans de govern

43,15

664.877,29

125.158,48

INGRESSOS
PUBLIC

9,9%
78.874,17 €

1,9%
14,3%
83,8%

GENCAT
DIPUTACIONS
AJUNTAMENTS

PRIVAT

90,1%
SUBVENCIONS ADMINISTRACIONS

%

2016/17

1,9%

1.500,00

Diputacions

14,3%

11.267,00

Ajuntaments

83,8%

66.107,17

100%

78.874,17

GenCat

Total

711.161,60 €

QUOTES
ALTRES FONTS

ALTRES

%

2016/17

Quotes Ampes

72,8%

517.924,01

Altres fons

26,3%

187.194,44

0,9%

6.043,15

100%

711.161,60

Patrocini i Col·laboradors

Total

PATROCINI I
COL·LABORADORS

72,8%
26,3%
0,9%
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DESPESES

FUNCIONAMENT
ENTITAT

88,8%
69,2%
2,7%
TIC
4,3%
IMPOSTOS I TRIBUTS
4,5%
ASSEGURANCES
3,6%
ASSESSORS I ALTRES PROFESSIONALS 1,9%
COMUNICACIÓ
0,9%
AMORTITZACIONS INMOBILITZAT
1,4%
SERVEIS BANCARIS
0,2%
DESPESES DIVERSES
0,1%
ÀREA TÈCNICA

SEUS I FUNCIONAMENT

ÒRGANS
DE GOVERN

1%
%

2016/17

1.1 SEUS I FUNCIONAMENT

2,7%

18.340,83

ÒRGANS DE GOVERN

1.2 TIC

4,3%

28.850,32

ASSEMBLEA

1.3 ÀREA TÈCNICA
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69,2%

464.377,53

1.4 ASSEGURANCES

3,6%

24.357,25

1.5 COMUNICACIÓ

0,9%

5.757,04

1.6 ASSESSORS I ALTRES
PROFESSIONALS

1,9%

13.060,49

1.7 SERVEIS BANCARIS

0,2%

1.404,97

1.8 IMPOSTOS I TRIBUTS

4,5%

30.057,35

1.9 AMORTITZACIONS INMOBILITZAT

1,4%

9.100,29

1.10 DESPESES DIVERSES

0,1%

980,99

2.1 ORGANS DE GOVERN

0,1%

444,52

2.2 ASSEMBLEA

0,9%

6.212,72

3. INCIDÈNCIA SOCIAL POLÍTICA

0,1%

560,14

4. SUPORT A LES AMPA

4,4%

29.798,98

sUPORT a les ampa

5. VIDA ASSOCIATIVA

5,1%

34.453,13

VIDA ASSOCIATIVA

6. COOPERACIÓ 0,7%

0,6%

3.777,98

100%

671.534,53
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0,1%
0,9%

Suport
a les AMPA

10,2%

cooperació 0,7%
INCIDÈNCIA SOCIAL POLÍTICA

4,4%
5,1%
0,6%
0,1%

6.4. BALANÇ FaPaC EXERCICI 2016/17
ACTIU
ACTIU NO CORRENT
IMMOBILITZAT INTANGIBLE
Software-Aplicacions informàtiques
Am Ac Software-Aplicacions informàtiques
Immobilitzat Material
Mobiliari
Equips informàtics

518.854,81
50.032,66

PASSIU

518.854,81

PATRIMONI NET

422.563,11

0,00

Fons Propis

422.563,11

7.665,38

Fons Social

101.558,43

Excedents exercicis anteriors

195.846,20

Excedent de l'exercici

125.158,48

-7.665,38
49.001,11
57.504,55

PASSIU NO CORRENT

601,86

103.512,89

Terrenys

26.324,14

Passiu per impost diferit

601,86

Construccions

36.773,57

Diferències temporàries imposables

601,86

Altres instal·lacions

3.900,67

Am. Ac. Mobiliari

-39.159,85

Am. Ac. Equips informàtics

-98.521,52

Am. Ac. Construccions

-35.813,11

Am. Ac. Altres instal·lacions

-5.520,23

Inversions Financeres

1.031,55

Inversions Financeres

1.031,55

ACTIU CORRENT

468.822,15

Creditors i deutors per activitats

198.633,20

Clients / Deutors

145.516,65

Subvencions pendents de cobrar
Bestretes i diners a compte
HP deutora per IVA
HP retencions a compte

49.494,20
0,00
3.010,95
611,40

Periodificacions a curt termini

9.232,25

Periodificacions a curt termini

9.232,25

Tresoreria

PASSIU CORRENT

95.689,84

Deutes curt termini i altres conceptes
Deutes curt termini entitats crèdit
Provisions i altres deutes a ct

10.215,76
0,00
10.215,76

Altres comptes no bancaris

444,52

Membres de Junta

444,52

Creditors i deutors per activitats

85.029,56

Proveïdors / Creditors

41.496,29

Remuneracions pendents de pagar

17.052,17

HP per IRPF
Seguretat Social
HP per IVA
HP per IS

7.515,26
11.590,05
44,30
7.331,49

260.956,70

Caixa

737,64

Bancs

260.219,06
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L’equip de la FaPaC
L’equip de la FaPaC estem al servei del
voluntariat de l’entitat i de totes les
AMPA federades.
CÀRREC

NOM

CORREU

Presidència FaPaC

Montse Conejo i Palma

presidencia@fapac.cat

TELÈFON

Secretaria FaPaC

Francesc Xavier Olivella i Pedregal

secretaria@fapac.cat

Tresoreria FaPaC

Isabel Pérez i Pérez

tresoreria@fapac.cat

Vicepresidència Social i Política

Belen Tascón i Alonso

vicepresidencia-politica@fapac.cat

Vicepresidència Vida Associativa

Òscar Montes i Esteve

vicepresidencia-associativa@fapac.cat

Presidència Barcelona Ciutat*

Albert Riera i Pérez

presibcnciutat@fapac.cat

Presidència Baix Llobregat

Susana Canet i Ignes

presibaixllobregat@fapac.cat

Presidència Camp de Tarragona*

Lluís Pallejà i Català

presicampdetarragona@fapac.cat

Presidència Girona

Eva Trías i Terrón

presigirona@fapac.cat

Presidència Lleida

Elisa Solé i Velando

presilleida@fapac.cat

Presidència Maresme-Vallès Oriental

Mario Parra i Dolz

presimaresmevallesoriental@fapac.cat

Presidència Regió Central

presiregiocentral@fapac.cat

Presidència Terres de l'Ebre

M. José Forcada i Calvet

presiterresdelebre@fapac.cat

Presidència Vallès Occidental

Amador Queija i Alonso

presivallesoccidental@fapac.cat

Àrea Administració

Cristina Navarro i de la Prid

administracio@fapac.cat

691422662

Àrea Comptabilitat

Maria José Navarro i Escuer

comptabilitat@fapac.cat

692233143

Àrea Comunicació

Oliver Martín i Martín

comunicacio@fapac.cat

667516722

Àrea Suport (Presidència)

Felicia Soler i Pérez

suport-presidencia@fapac.cat

635252474

Àrea Jurídica

Lidón Gasull i Figueras

juridica@fapac.cat

646627657

Àrea Jurídica (Suport)

Anna Martinez i Beltran

suport-juridica@fapac.cat

-

Àrea Formació

Judith Boadella i Balcells

formacio@fapac.cat

663701018

Àrea Projectes

Elisenda Guedea i Marco

projectes@fapac.cat

635253224

Àrea Assessorament

Maribel López i Morillas

assessorament@fapac.cat

625920597

Àrea Territorial

Judith Boadella i Balcells

territorial@fapac.cat

663701018

Oficina Barcelona Ciutat

Nacho Pallàs i Cardona

barcelones@fapac.cat

619818711

Oficina Barcelona Ciutat

David De la Rica i Botella

bcnpladebarris@fapac.cat

691422673

Oficina Baix Llobregat

Milagros Jonte i Vázquez

baixllobregat@fapac.cat

615963276

Oficina Barcelona Comarques

Milagros Jonte i Vázquez

barcelonacomarques@fapac.cat

615963276

Oficina Vallès Occidental

Araceli Llisterri i Cencerrado

vallesoccidental@fapac.cat

615157604

Oficina Maresme-Vallès Oriental

Marta Melo i Colldeforns

maresme-vallesoriental@fapac.cat

625084309

Oficina Regió Central

Ascensió Ureña i Rodríguez

regiocentral@fapac.cat

663728879

girona@fapac.cat

670577066

Roser Martí i Solé

lleida@fapac.cat

663701021

Oficina Girona
Oficina Lleida
Oficina Camp de Tarragona

Tere Franch i Díaz

campdetarragona@fapac.cat

663848897

Oficina Terres de l'Ebre

Alba Martínez i Fabregat

terresdelebre@fapac.cat

667516716
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SEU NACIONAL

SEU GIRONA

Carrer de Cartagena, 245 àtic
Barcelona
Telf. 934357686
Fax 934330361
fapac@fapac.cat
Horari de 9.00h a 17.30h

Carrer de la Rutlla, 20
Girona
Telf. 670577066
girona@fapac.cat

SEU BAIX LLOBREGAT I
Carrer Jacint Verdaguer, 48
Molins de Rei
Telf. 615963276
baixllobregat@fapac.cat
Equip tècnic: Milagros Jonte i Vázquez

SEU BAIX LLOBREGAT II
Passatge de Sant Ramon, 2 (Ateneu Pablo Picasso)
Viladecans
Telf. 615963276
baixllobregat@fapac.cat
Equip tècnic: Milagros Jonte i Vázquez
Horari: Divendres de 18h a 19h

SEU BARCELONA CIUTAT
Carrer de Cartagena, 245 àtic
Barcelona
Telf. 691422673
bcnpladebarris@fapac.cat
Equip tècnic: David de la Rica i Botella

SEU BARCELONA CIUTAT
Carrer de Cartagena, 245 àtic
Barcelona
Telf. 619818711
barcelones@fapac.cat
Equip tècnic: Nacho Pallàs i Cardona

SEU BARCELONA COMARQUES
Carrer de Cartagena, 245 àtic
Barcelona
Telf. 615963276 i 619818711
barcelonacomarques@fapac.cat
Equip tècnic: Milagros Jonte i Vázquez
i Nacho Pallàs i Cardona

SEU CAMP DE TARRAGONA
Carrer Sant Serapi, 2
Reus
Telf. 663848897
campdetarragona@fapac.cat
Equip tècnic: Tere Franch i Díaz

SEU LLEIDA
Carrer de Juneda, s/n
Lleida
Telf. 663701021
lleida@fapac.cat
Equip tècnic: Roser Martí i Solé

SEU MARESME
Ronda O’donnell, 94, 2on (Casal Les Esmandies)
Mataró
Telf. 625084309
maresme-vallesoriental@fapac.cat
Equip tècnic: Marta Melo i Colldeforns
Horari: dimecres de 16.30 a 18.30

SEU REGIÓ CENTRAL
Plaça Democràcia, 1
Manresa
Telf. 663728879
regiocentral@fapac.cat
Equip tècnic: Ascensió Ureña i Rodríguez
Horari: dijous de 10h a 13h

SEU RIPOLLÈS
Carrer del Progrés, 22
Ripoll
Telf. 670577066
girona@fapac.cat

SEU TERRES DE L’EBRE
Carrer Verge del Carme, 2
(Hotel d’Entitats d’Amposta, despatx 11)
Amposta
Telf. 667516716
Equip tècnic: Alba Martínez i Fabregat

SEU VALLÈS OCCIDENTAL
Carrer Sant Isidre, 29
Terrassa
Telf. 615157604
vallesoccidental@fapac.cat
Equip tècnic: Araceli Llisterri i Cencerrado

Per una educació

pública, de qualitat,

catalana, laica,

equitativa, integradora,
inclusiva,
,
democràtica i coeducativa

gratuïta

www.fapac.cat
fapac@fapac.cat

facebook.com/fapac.cat
@FaPaCcat
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