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-Nous materials pràctics
per a les AMPA
A FAPAES seguim apostant per elaborar materials
pràctics per a les AMPA . Un dels nostres majors
desitjos és ajudar, ajudar i orientar les famílies amb
propostes que aportin autèntic valor.
Volem recordar-vos-en tres de ben recents:

L’Orientació d’estudis i
professional segueix essent
un repte per a moltes
famílies de Catalunya.
Els centres educatius fan
esforços cada vegada més
reeixits per orientar els
alumnes però, a més, les
famílies hi podem jugar un
paper fonamental.
Ajudar els nostres fills a madurar i prendre decisions
de futur; aquesta és la nostra obligació. I la guia
“Ajudem a triar el futur” ens aporta un munt
de consells i maneres de fer-ho.

Ens agrada apropar la
Formació Professional
a tothom, per donar-li
prestigi que creiem que
mereix.
Per això, recentment
hem elaborat la Guia per
a famílies “Una colla
d’arguments per
estudiar FP”, adreçada a totes aquelles famílies
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que no tenen encara prou informació sobre aquests
estudis o ben no en tenen una opinió del tot
positiva.
La guia és plena d’informacions pràctiques,
senzilles de llegir i del tot útils per conèixer millor la
Formació professional.
I, finalment, una altra
iniciativa relacionada amb
l’FP :
Som en procés
d’elaboració de càpsules
d’informació mensual,
en les quals descobrirem
un munt de coses
interessants sobre l’FP.
Hi trobareu informació,
avantatges d’estudiar
l’FP, testimonis, i fins i
tot algun joc! Material
de ben segur molt interessant per a les famílies i
l’alumnat i perquè no, també per al professorat.

•Tots aquests recursos
formen part d’un projecte conjunt amb l’IMEB
de l’Ajuntament de Barcelona, a qui agraïm
molt que ens doni suport.
•Podeu descarregar-los
a la web de FAPAES o bé demanar-nos que us els
enviem per email.

-Elecció d’una
junta directiva d’AMPA
Un dels dubtes habituals en les AMPA és el procés
per a l’elecció d’una Junta directiva. Alguns
aspectes importants en relació a aquest tema:
El més important de tot és que la Junta sigui
aprovada pels socis, mitjançant una votació,
en una Assemblea general.
Cal, per tant, informar els socis amb antelació
sobre aquest punt de l’ordre del dia. No
cal establir terminis per a la presentació
de candidatures, però, si es vol, es pot fer
d’aquesta manera.
Si hi ha un canvi en la Junta directiva (total o
d’algun dels seus membres) cal notificar-ho al
Registre d’entitats jurídiques del Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant una sol.licitud i un certificat de la
composició de la nova junta.

Si no hi ha candidats a la Junta, es pot crear
una comissió gestora, que tindrà com a objectiu
trobar persones que vulguin formar part de la
junta. Quan es disposi de candidats, es podrà
convocar l’Assemblea general i ratificar els
càrrecs.
Recordeu que la composició de la Junta ha
d’incloure, necessàriament, un president o
presidenta, un secretari o secretària i un tresorer
o tresorera.
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-Calendari escolar
curs 15/16
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14 de setembre de 2015:
inici de les classes al segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària, l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional inicial i
d’arts plàstiques i disseny i el curs de formació específic per a l’accés a aquests cicles.

No més tard del 21 de setembre de 2015:
inici de les classes als cicles de grau superior de formació professional inicial i d’arts plàstiques i
disseny, el curs de formació específic per a l’accés a aquests cicles, els ensenyaments de règim
especial, i els ensenyaments de centres i aules de formació de persones adultes.

No més tard del 28 de setembre de 2015:
inici de les classes als ensenyaments de les escoles oficials d’idiomes i els ensenyaments de
formació instrumental (català i castellà).

Del 23 de desembre de 2015 al 7 de gener de 2016
vacances de Nadal.

Del 19 al 28 de de març de 2016:
vacances de Setmana Santa.

21 de juny de 2016:
acaben les classes a tots els centres.

Les proves extraordinàries de l’ESO, de 1r de
batxillerat i dels cursos de formació específics
d’accés als cicles formatius es faran de l’1 al 3 de
setembre de 2016. Per als cicles formatius i el
2n curs de batxillerat les proves extraordinàries
es faran al mes de juny després de les proves
ordinàries.
Tenen la consideració de dies festius els que
determini la disposició corresponent del
Departament d’Empresa i Ocupació i els dos dies
de festa local.

Els centres poden establir quatre dies festius
de lliure disposició que s’han de distribuir
equitativament entre els tres trimestres, no
poden coincidir amb els d’inici i final de les
classes ni amb els immediatament anteriors als
períodes de vacances escolars; s’han de preveure
en la programació general del centre i s’han de
comunicar als serveis territorials.

