
-Quines assegurances ha de 
tenir en compte una AMPA?
Trobareu informació ampliada a www.fapaes.net, 
dins l’apartat serveis legals/assegurances. 

Les AMPA, com a entitats jurídiques, no estem 
excloses de les nostres responsabilitats ni dels riscos 
associats l’activitat que fem. 
Amb aquest article breu exposem les assegurances 
obligatòries i voluntàries que ens afecten com 
a AMPA i algunes recomanacions per tenir les 
màximes cobertures:
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ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT 
CIVIL DE L’AMPA 

Quan, fruit de les actuacions de 
l’AMPA, es produeixin danys a tercers, 
cobrirà les possibles indemnitzacions o 
conseqüències derivades.
Aquesta assegurança la tenim contractada 
a FAPAES per a  totes les nostres AMPA.

ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS PER 

ALS USUARIS DE LES ACTIVITATS  

Serà obligatòria per les activitats que 

estan fora del calendari escolar i per 

als menors de 18 anys (sortides, casals, 

colònies, viatges...).

ASSEGURANCES 
VOLUNTÀRIES

ASSEGURANCES 
OBLIGATÒRIES

ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS PER 

ALS VOLUNTARIS 

Cobrirà el risc d’accident i de malaltia 

derivat de la seva tasca de voluntari. 

Seria el cas dels membres de junta, pares 

i mares voluntaris o monitors voluntaris 

que realitzen activitats sense retribució.

ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS PER ALS USUARIS DE LES ACTIVITATS  
Poden donar cobertura als usuaris de les nostres activitats en cas d’accident. Aquest model és molt recomanable per aquells casos en què no hi ha centres sanitaris públics (i sí privats) a prop del centre, que puguin atendre els usuaris en cas d’accident. 

ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS 

ORGANITZADES PER CONSELLS 

ESPORTIUS  

Dependrà del tip
us d’esport de què es 

tracti. N
ormalment, se

 n’encarreguen les 

associacions esportives o federacions de 

cada especialitat esportiva.

ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA 

D’ACCIDENTS PER A ACTIVITATS 

D’ESPORTS D’ALT RISC  

Serà obligada quan organitze
m sortid

es 

d’alt ri
sc c

om esports 
d’aventura, alta 

muntanya, esca
lada... q

ue tenen una 

regulació
 específic

a.
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Assegurança dels locals de l’AMPA (si té espai propi):
Tant del contingut com del continent o només del continent, en el cas que disposi d’un espai dintre del centre on guardi el seu material, arxius, ordinador. etc.

Assegurança de Responsabilitat Civil d’Administradors i Alts CàrrecsCobriria els bens personals dels membres de Junta en cas d’haver de fer front a alguna responsabilitat subsidiària derivada de l’activitat de l’AMPA (tot i que no és habitual per l’elevat cost que té i el baix risc que representa).

A BANDA D’AQUESTES 
ASSEGURANCES, RECORDEM 
TAMBÉ:

ALTRES ASSEGURANCES QUE 
ES PODEN VALORAR SEGONS 
LA SITUACIÓ DE CADA AMPA:
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-Torna el
 ”Famílies i escola”

Comencem les emissions de la 6a 
temporada del “Famílies i escola”!

Consells per a famílies, amb llenguatge 
senzill i planer i amb propostes pràctiques. 
Dislèxia, internet i xarxes socials, timidesa, 
educació i esport, l’ús del llenguatge 
quan eduquem, l’assetjament escolar... un 
munt de temes interessants per a pares i 
mares, exposats per famílies i tractats per 
experts i expertes.

Aquesta temporada hem fet un nou canvi 
de format, que fa el programa encara més 
atractiu.  Gaudiu-lo! És el programa de la 
FAPAES i, per tant, el vostre.

Web del programa: 
www.laxarxa.com/familiesiescola.

A la web hi trobareu els canals i horaris 
d’emissió, tots els capítols de la versió 
de TV, les conclusions, les audicions del 
programa de ràdio... i un xat!

ASSEGURANÇA ESCOLAR 

OBLIGATÒRIA  

Obligatòria amb la matrícula pels 

alumnes de 3r d’ESO en endavant, fins 

als 28 anys. Cobreix accident escolar, 

malaltia i infortuni familiar.

Cal que les activitats cobertes estiguin 

“organitzades o autoritzades pels centres 

escolars”. Per tant, recomanem que totes 

les activitats organitzades per l’AMPA 

quedin aprovades en el Consell Escolar 

del centre.

Per als alumnes afectats i per aquelles 

extraescolars ordinàries (extraescolars 

d’idiomes, esports, teatre, música...) no 

cal, doncs, una assegurança d’accidents 

afegida.
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