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-Llibres oficials de l’AMPA
Una de les consultes habituals de les AMPA té
relació amb els llibres oficials que cal tenir a
l’associació.
Les AMPA han de disposar de 4 llibres
oficials:
1.Un llibre de socis: altes i baixes de tots els socis.
2.Un llibre d’actes: de les assemblees i, si es vol,
d’altres reunions.
3.Un llibre de comptes: entrades i sortides de
diner.
4.Un llibre d’inventari de béns: material no
fungible.
Per resoldre dubtes sobre aquest tema i/o ampliarne la informació, adreceu-vos a FAPAES, si us
plau.

-Assegurances AMPA
Com ja sabeu, totes les AMPA de FAPAES teniu
el dret de fer qualsevol consulta que tingueu
sobre assegurances. Des de la federació us les
respondrem amb rapidesa.
Recordeu, però, que:
Les AMPA estan
obligades a tenir
una pòlissa de
responsabilitat civil que
cobreixi totes aquelles
activitats que organitzin.
Si sou AMPA federada
a FAPAES, aquesta
assegurança ja la teniu
coberta.

Recordeu que els alumnes de 3r ESO en
endavant, i fins als 28 anys, disposen de
l’assegurança escolar obligatòria, la qual
cal tenir present per les seves cobertures.
Tanmateix, algunes activitats específiques
és possible que demanin una assegurança
especifica. Consulteu-nos si teniu
dubtes. Podeu consultar l’assegurança de
responsabilitat civil a tercers i l’assegurança
escolar obligatòria a la web de FAPAES
(www.fapaes.net), en l’apartat “serveis
legals-assegurances”.”

Si voleu ampliar la informació sobre altres
possibles assegurances poseu-vos en contacte
amb la federació.

-Nou apartat a la WEB!
Des de principis de 2014, la web de FAPAES
(www.fapaes.net) estrena un nou apartat:
“Serveis i productes interessants per a les
AMPA i centres educatius”.
Respon a una llarga petició de moltes AMPA de
disposar d’una selecció de propostes comercials
interessants. Poc a poc, a mesura que coneixem
aquests propostes, les anem afegint.
En cadascuna d’elles, les AMPA hi trobareu preus
més econòmics, si dieu que les heu vist a la web
de FAPAES!
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L’exemple de Messi i Einstein ens diu que no tots
podem fer les mateixes coses i que això depèn de
la combinació de les intel.ligències que tinguem i
del seu nivell .
No són les mateixes intel.ligències les que
necessita, per desenvolupar amb èxit la seva
professió, un venedor, un mecànic o un paleta ,
però tampoc les que necessita un metge que les
d’un advocat.

-Ja saps que faràs?
La diferència entre les empreses són les persones
que les componen i per tant, en la mesura que
una companyia tingui un millor grup humà
i professional, obtindrà més èxit que la seva
competència .
L’error que, des de sempre, han comès les
companyies és seleccionar professionals, que és el
mateix que contractar currículums i no persones, i
el professional només és una part de la persona .
En els últims anys s’han posat molt de moda
els famosos ¨coachings ¨ que intenten donar
solucions o eines perquè els professionals
aconsegueixin canviar o millorar.
Totes les accions que fem a la nostra vida
són causades per les nostres experiències o
coneixements (que són les que aprenem al llarg
de la nostra vida i on inclouríem els nostres
estudis) o bé per la nostra personalitat (i que
parlen de les nostres intel.ligències).
El coaching només pot canviar les conductes de
l’experiència, però no les de la nostra personalitat
o intel.ligències .
Messi és tan intel.ligent com Einstein i és cert, el
que passa és que són intel.ligències diferents .
Malgrat que Einstein s’hi hagués passat tota la
vida, mai no hagués jugat a futbol com Messi.
Sovint es confon el coeficient intel.lectual amb ser
intel.ligent i són coses diferents . Tenim fins a 7
intel.ligències diferents i la intel.lectual només n’és
una.

Cadascú de nosaltres té una combinació d’intel.
ligències que ens permet fer unes professions
millor que d’altres .
Quan els joves estan a 3r o 4t de l’ESO i han de
decidir què seguiran estudiant, els sentim dir:
“NO SE QUE FARÉ”. I és lògic, perquè han de
triar una cosa que no coneixen . Acaben moltes
vegades escollint basant-se en coses com: al meu
pare li hauria agradat ser, els meus amics també
hi aniran, està a prop de casa, té sortida, la meva
mare diu que el fill d’una amiga s’hi guanya bé
la vida, etc. Moltes coses que parlen dels altres i
cap ni una que parli d’ells mateixos . Cadascú és
ell mateix i no és una altra persona. No són ni els
seus germans, ni els seus pares, ni els seus amics .
A més, com algú et pot orientar cap a la professió
si no sap en què consisteix? Perquè no és el
mateix estudiar medicina que ser metge, ni
estudiar dret que ser advocat . Què és ser metge
o advocat?
En les més de 1.000 professions que existeixen,
hi ha una combinació d’intel.ligències diferent .
El que s’ha de fer és triar la professió per triar més
tard que estudiar .
Cal analitzar les teves intel.ligències , extreure
el teu perfil personal i únic i comparar-lo amb
les més de 1.000 professions per dir-te quines
professions s’adapten mes a la teva personalitat,
a allò que tu saps fer millor, per que triïs els teus
estudis escollint la teu professió ideal.
No deixis que et diguin tot el que no pots fer: al
final, tu nomes has de ser tu i segur que hi ha
moltes coses que pots fer millor.
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