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Jornades territorials de
FAPAES

-Documents necessaris per a
la gestió d’una AMPA
No hi ha dubte: un dels aspectes que generen
més inquietud entre les Juntes de les AMPA són
els aspectes legals. I és ben lògic que sigui així. A
FAPAES sempre us recordem que teniu a la vostra
disposició la nostra assessoria jurídica; amb el seu
ajut, podreu resoldre qualsevol dubte.
Aquest és un bon moment, però, per recordar
una informació sovint sol.licitada: quins són els
documents general que una AMPA ha de tenir?
Preneu nota:
Estatuts de l’Associació (inscrits en el registre
general d’entitats jurídiques del Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya).
Targeta i número d’identificació fiscal
(hisenda).
Exempció d’IVA (no és obligatòria però pot ser
interessant tenir-la).
Assegurança de responsabilitat civil.
(En cas que tingueu personal assalariat)
Contractes laborals.
Assegurança d’accidents.
Llibre d’actes o bé actes informatitzades
numerades i datades, segellades pel
Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya.
Llibre de comptes o fulls informatitzats
numerats i datats, segellats pel Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Llibre de socis -altes i baixes- o fulls numerats i
datats, segellats pel Departament de Justícia de
la Generalitat de Catalunya.
Compte bancari de l’AMPA amb identificació
del NIF de l’entitat i el NIF de les persones de
la junta autoritzades per a moure fons.

Malgrat intentem mantenir, des de FAPAES,
un contacte constant i proper amb les nostres
AMPA, no sempre és senzill aconseguir-ho. Per
això, enriquim aquest contacte amb jornades
territorials, que ens permeten ser encara més a
prop de les AMPA, aportant-los coses útils.
Durant els mesos que queden per acabar el
curs serem a diversos indrets de Catalunya. No
obstant, si voleu demanar-nos una jornada a la
vostra zona geogràfica, no dubteu en fer-ho:
buscarem data adient i la farem.
El contingut d’aquestes jornades és, habitualment,
el següent:
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Presentació de diversos recursos de la
federació a disposició de les AMPA.
Recull d’inquietuds i necessitats de
les AMPA (per a un posterior ajut).
Debat i directrius sobre algun
tema d’interès, que pot ser
proposat per vosaltres.
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Équips directius i
AMPA
Són diversos els aspectes que ajuden a un bon
funcionament d’una AMPA: un equip de pares
i mares (com més gran millor) engrescats, una
bona organització interna, uns estatuts clars
i (millor encara) desplegats en un règim de
funcionament intern… N’hi ha un, però, que és
del tot clau: la relació i el diàleg amb l’equip
directiu del centre.

Les AMPA i els aspectes
acadèmics
Tradicionalment, les AMPA no ens hem preocupat
d’aspectes acadèmics i pedagògics dels centres:
rendiment acadèmic (resultats globals que obté
l’escola), praxis dels professors, horari escolar....
Algunes AMPA, però, consideren que els pertoca
fer-ho. Plantegem, doncs, dues preguntes:
1.Tenim les AMPA alguna cosa a dir
en relació als temes relacionats amb
el rendiment acadèmic i la qualitat de
l’educació d’un centre?

2.O això voldria dir posar el nas en el
terreny dels professionals ?

De fet, no és gens estrany que en l’ordre del dia
de les reunions de consell escolar hi hagi inclosa
la proposta d’horaris del curs escolar (que ha de
ser aprovada), el pla anual del centre (que ha de
ser aprovat) o el projecte educatiu (que ha de ser
aprovat), entre d’altres aspectes...
Què hi ha de dir, l’AMPA, a tot això? Hem de
poder aportar-hi una opinió, sobre allò que
influeix en el rendiment acadèmic dels alumnes?
Pot ser que, de vegades, les activitats que
tradicionalment fem les AMPA no ens deixin veure
el bosc?

El sentit últim d’una AMPA és que esdevingui
una eina per a la millora de l’escola; és a dir, tots
els seus esforços han d’anar dirigits a ajudar,
donar suport i col.laborar amb el centre. I per
aconseguir-ho, aquest diàleg constant amb
l’equip directiu és del tot important: ens permetrà
resoldre divergències, encertar en els ajuts que
més necessita el centre i, per tant, remar tots en la
mateixa direcció.
Les AMPA posen en marxa diverses iniciatives
per aconseguir aquest diàleg amb el centre.
Una d’elles és la celebració de trobades
periòdiques Junta AMPA / equip directiu
del centre. Ajuden molt a engegar projectes
comuns, a evitar malentesos, a col.laborar
constructivament. Podeu establir un calendari de
trobades periòdiques, de manera que el diàleg
sigui planificat i ordenat.
La nostra recomanació és que es posin en
pràctica, respectant sempre, naturalment,
l’autonomia d’actuació de l’associació.
Si AMPA i escola millorem el coneixement mutu,
és més fàcil treballar en equip!

