BUTLLETÍFAPAES
núm. 12
octubtre’14

1

-LOMCE: com afecta a l’ESO?
En diversos moments, des de FAPAES hem
expressat la nostra opinió sobre la LOMCE. En
aquest article del butlletí, no obstant, no hi
trobareu opinió sinó una relació descriptiva
d’alguns dels canvis que la nova llei d’educació
provocarà en l’ESO. És només una síntesi de
canvis que, pensem, les famílies hem de conèixer:
L’ESO seguirà tenint dos cicles, però
estaran estructurats de manera diferent:
• Primer cicle: cursos 1r, 2n i 3r.
• Segon cicle: curs 4t (que tindrà dues vies:
aquella que prepara pel batxillerat i aquella
que prepara per a la F.P.).
No hi ha haurà diversificació
curriculars, sinó programes de reforç de
l’aprenentatge, adreçats a alumnes amb
dificultats de rendiment.
Hi haurà 3 tipus de matèries: troncals
(obligatòries per a tothom), de
configuració específica (sots dividides
en obligatòries i optatives) i de lliure
configuració autonòmica (sots dividides en
obligatòries i optatives).

En l’inici del 2n cicle (4t curs), els alumnes
podran triar entre 3 opcions:
• Ensenyaments acadèmics (preparació pel
Batxillerat).
• Ensenyaments aplicats (preparació per a la
F.P.).
• Formació professional bàsica (substitució dels
PQPI actuals).
Avaluació:
• Hi haurà un consell orientador per a les
famílies, a final de cada curs.
• Amb caràcter general, es repetirà curs amb
3 matèries suspeses o més (tot i que, amb
algunes condicions, es podrà promocionar
amb 3 matèries suspeses).
• Només es podrà repetir un mateix curs una
sola vegada i, dins d’una etapa, es podran
repetir màxim 2 vegades.
• Hi haurà una revàlida al final de 4t.
• El títol d’ESO s’obtindrà a partir de la nota
mitjana de tota l’etapa (pondera un 70%) i
la nota mitjana de la revàlida (pondera un
30%), sempre que totes dues siguin d’un 5 o
superior. Les comunitats autònomes també
convocaran proves lliures per poder obtenir
el títol.

Alguns canvis en les assignatures:
• “Educació per a la ciutadania i els drets
humans” desapareix, i queda substituïda per
les de “valors ètics” o “religió” (a triar per
pares i alumnes).
• “Tecnologia”, “Música i “Educació visual i
plàstica” queden englobades en una única
(“Educació plàstica, visual i audiovisual”),
que passa a ser optativa i els centres podran
optar si l’ofereixen o no.
• S’incorpora l’assignatura “Iniciació a
l’activitat emprenedora i empresarial”.
• “Ciències de la Naturalesa” es desglossa en
“Biologia i geologia” i “Física i química”.

Recordeu que l’aplicació de
la LOMCE a Secundària està
prevista que s’iniciï el curs
2015-2016.
Aquests són només alguns
dels canvis, indicats de
manera resumida. Si us plau,
poseu-vos en contacte amb
FAPAES si voleu ampliar-ne el
coneixement.
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-Algunes reflexions adreçades
a les AMPA...
Fruit de l’experiència quotidiana que tenim amb
AMPA de tota Catalunya, des de la Junta de
FAPAES fem algunes reflexions pràctiques que
poden ser útils per al conjunt d’Associacions de
Mares i Pares d’Alumnes...
Ja fa força temps que les direccions dels
centres demanen aportacions econòmiques
extraordinàries a les AMPA. L’Administració no pot
aportar tot allò que el centre necessita i, sovint,
l’AMPA (les famílies) és un recurs per substituir-ho.
De vegades, fins i tot, aquesta demanda inclou la
contractació de personal per part de l’AMPA.
Naturalment, cada AMPA coneix la situació
concreta del seu centre, però, sobre aquesta
qüestió, volem dir-vos el següent:

La nostra opinió és que l’Associació no
ha de suplir l’Administració en la dotació
de recursos als centres (equipament, per
exemple). Té sentit aportar recursos que
beneficiïn directament l’alumnat, però no
fer la tasca de l’Administració invertint en
béns.

No s’haurien de fer contractacions pel
funcionament de serveis que corresponen
a l’Administració (biblioteca, per exemple).
Recordem que les responsabilitats (i per
tant, les possibles denúncies), les hauria
d’assumir l’AMPA. Us recordem que,
l’Agència Tributària està visitant diversos
tipus d’associacions i fent comprovacions
de contractacions, retencions…
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Alguna indicació, també, sobre criteris per a la
distribució de llibres:

Si la distribució la fa l’AMPA, cal donar-se
d’alta de l’IVA.

Cal que hi hagi factures.

Si es contracta una empresa especialitzada,
cal evitar els acords de paraula: s’han de
signar documents que permetin, si fos el
cas, fer reclamacions en condicions.
Podeu demanar més informació d’aquests
aspectes (i de tots aquells sobre els quals tingueu
dubtes) a FAPAES. Per evitar problemes legals
i, en general, per orientar l’AMPA cap a aquells
aspectes que han de ser el seu motiu d’existència,
és important tenir el màxim d’informació.
Un dels objectius de FAPAES és compartir-la amb
vosaltres.

Recordatoris importants:

Tota aportació que es faci al centre ha de
quedar registrada com acord al consell
escolar, i hi ha d’haver un document signat
per la direcció conforme es reben aquells
diners per part de l’AMPA.

Recordeu a la web hi trobareu
un apartat amb empreses que
fan descomptes exclusius per
a AMPA de FAPAES (apartat:
“Serveis i productes
interessants per a AMPA i
centres”).

Amb l’inici del nou curs, tornem a
posar a disposició de les AMPA el
programa de xerrades, tallers
i jornades! Trobareu tota la
informació a www.fapaes.net o al
610 07 57 09.

