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-El programa de formació de
fapaes pel curs 2011/12
ja està en marxa!

Sempre a la vostra
disposició
L‘objectiu últim de FAPAES és poder acompanyar
les nostres AMPA en tot moment.
Som, per tant, sempre a la vostra disposició per
assessorar-vos en allò que necessiteu i ajudar-vos
en les dificultats.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres al 93 278
21 43 o a fapaes@fapaes.net per tot allò que
vulgueu consultar.

Un curs més, ja tenim el programa de formació en
marxa.
Com cada any, us proposem un munt de
xerrades-debat, tallers i jornades, sobre els més
diversos temes educatius. Recordeu, a més, que si
voleu tractar un tema que no apareix en la llista,
només ens ho heu de dir: ens adaptarem a allò
que necessiteu.
Les xerrades-debat, tallers i jornades són
absolutament a mida. Vosaltres trieu el tema,
l’enfocament, el dia i l’hora. L’objectiu és poder
respondre de manera àgil a les vostres necessitats
de formació.
Tota la formació de FAPAES es fa amb una
metodologia altament participativa. Els pares/
mares aporten inquietuds i debaten, sota la
coordinació de l’expert, per tal d’arribar a
conclusions útils per a tothom.
Fem xerrades-debat d’una hora i mitja, però
també tallers de més sessions i jornades de tot un
dissabte matí.

Poseu-vos en contacte amb l’Àrea de
Formació al 610 07 57 09

Assessorament legal per
a les AMPA
Per a tots aquells dubtes que tingueu sobre
aspectes legals relacionats amb l’activitat d’una
AMPA, podeu resoldre’ls amb la nostra assessoria
jurídica.
Sobre elaboració de convenis?
Sobre fiscalitat?
Sobre relacions contractuals amb
proveïdors?
Sobre els estatuts de l’associació?
Sobre el registre d’associacions?
Resoleu-los trucant-nos al 93 278 21 43 i us
posarem en contacte amb l’assessoria.
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És temps
d’assemblees generals

Dificultats econòmiques
als centres?

Aquests mesos de l’any són, sovint, mesos
d’assemblees generals a les AMPA. Cal que recordeu
algunes coses importants:

1.

L’Assemblea general és l’òrgan màxim de
gestió d’una AMPA i, per tant, s’hi decideixen
els aspectes més importants del funcionament
de l’associació, que posteriorment la Junta i les
comissions de treball portaran a la pràctica.

2.

En una Assemblea general cal presentar la
memòria de les activitats fetes durant el curs
anterior, així com la proposta d’activitats que
hi ha previst fer pel curs que comença. Aquesta
darrera ha de ser aprovada pels socis.

3.

Aquests darrers temps, algunes AMPA heu
detectat problemes econòmics importants al
vostre centre. Considerem important, en aquest
context, que tingueu les següents informacions :

4.

•
El pressupost 2011-2012 del vostre centre ha
tingut increment o decrement en relació al
pressupost anterior? En quina quantitat?

També cal tancar el pressupost del curs anterior i
presentar el del curs que comença, que també ha
de ser aprovat.
És important que els estatuts de l’AMPA indiquin
clarament alguns aspectes de l’Assemblea, com
ara la seva data màxima de celebració, com es fa
la convocatòria dels socis, la possible delegació de
vots i el sistema de votació, entre d’altres.

5.

•
Té dificultats per pagar, el centre? Es tornen
rebuts?

6.

•
S’han pres mesures dràstiques (per exemple: no
posar en marxa la calefacció, tancar espais, apagar
la caldera de l’aigua calenta...)?

Cal que preveieu la celebració d’Assemblees
generals extraordinàries i en quins supòsits voleu
fer-les.
Cal que expliciteu els períodes de renovació dels
membres de la Junta i que inclogueu aquest tema
en l’ordre del dia de l’Assemblea, si el període ha
acabat.

•
Quants recursos aporten les famílies al centre?
•
Quants recursos aporta l’AMPA?
•
Considereu que el centre té alguna despesa
evitable?
Obtingudes aquestes informacions, podeu (si és
que detecteu problemes importants) tractar el
tema al proper consell escolar, per tal de provar
de buscar solucions.
Si les circumstàncies ho aconsellen, FAPAES,
de comú acord amb vosaltres, encapçalarà les
iniciatives més adients.
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