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-Calendari fiscal de les AMPA 
pel curs 16/17

-Càpsules informatives sobre la 
Formació Professional

20 d’abril:

•Liquidació de 
retencions de l’IRPF 
(rendiments del 
treball i activitats 
econòmiques) del 
1r trimestre 2017. 
Model 111

•Autoliquidació del 1r 
trimestre IVA 2017. 
Model 303

20 de juliol:

•Liquidació de 
retencions de l’IRPF 
(rendiments del 
treball i activitats 
econòmiques) del 
2r trimestre 2017. 
Model 111

•Autoliquidació del 
2n trimestre IVA 
2017. Model 303

1 doctubre:

•Liquidació de 
retencions de l’IRPF 
(rendiments del 
treball i activitats 
econòmiques) del 
3r trimestre 2017. 
Model 111

•Autoliquidació del 3r 
trimestre IVA 2017. 
Model 303

Durant tot el 2016, hem estat elaborant, des de 
FAPAES, diverses càpsules informatives sobre la 
Formació Professional, que de ben segur seran 
interessants per a moltes famílies.

Ja fa temps que a la Federació ens hem proposat 
col.laborar activament en el prestigi de l‘FP, del 
tot convençuts dels avantatges (de tot tipus) que 
tenen aquests estudis. La societat encara els veu, 
massa sovint, com estudis de segona categoria i 
aquest és, sens dubte, un problema a resoldre en 
els propers anys. Tenim multitud de proves que 
ens indiquen que són estudis del tot interessants 
i útils, i molts països al nostre entorn que ho 
demostren cada dia.

Les càpsules són breus, i de lectura agradable i 
senzilla. Combinen informació objectiva, novetats 
de l’FP, anècdotes i entrevistes a alumnes, 
professors i empreses. Tot plegat amb l’objectiu 
d’enderrocar alguns mites sobre l’FP que, avui, ja 
no s’aguanten.

Trobareu les càpsules a la web de FAPAES i podeu, 
a més, demanar que us les enviem.

Us recordem el calendari fiscal de les 
obligacions en matèria tributària de l’any 
2017, de les obligacions més habituals per a 
entitats, tot i que cal que mireu si per les vostres 
obligacions no en teniu alguna altra específica.
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Ja torna a ser aquí el programa de TV i ràdio 
de FAPAES! 13 nous temes que preocupen les 
famílies, tractats, com sempre, de manera planera, 
comprensible i pràctica.

És la 10a temporada del programa a la TV! 
I actualment, el programa més emès en les 
televisions locals! Hem aconseguit un programa 
dinàmic, amè, àmpliament acceptat per la 
comunitat educativa.

En aquest primer butlletí de 2017 compartim 
de nou propostes per ajudar els fills a millorar el 
seu rendiment acadèmic. Recordeu que podeu 
demanar formació específica sobre aquest tema.

ecordem què vol dir ser 
adolescent
L’adolescència és, per molts joves, una 
etapa complexa. És, d’alguna manera, 

una “tornada a néixer”. Els joves construeixen, 
poc a poc, la seva identitat: decideixen qui i com 
volen ser, i aquest no és un procés senzill. Suposa 
tensió i desorientació i, per tant, canvis d’humor 
freqüents i conductes poc reflexives, que afecten 
moltes vegades l’estudi. Ens toca recordar-ho, 
observar, comprendre i ajudar.

studi actiu
Aprendre demana reconstruir la 
informació, pensar, relacionar, fer-se 
preguntes, lligar amb la vida quotidiana. 
Els pares i mares podem ajudar els fills, 

en això: demanem-los que expliquin les coses en 
veu alta amb les seves paraules, que extreguin 
idees importants i facin esquemes, que trobin ells 
les respostes i els errors. Que responguin exàmens 
simulats i fins i tot que ens facin de professors, 
Fem-los preguntes que hagin de respondre i 
ensenyem-los a repassar. L’estudi, perquè sigui 
eficaç, ha de ser actiu.

a gran importància de planificar
Aprendre a estudiar de manera planificada 
és màgic. Els joves han de saber-ho fer, 
si volen evitar problemes en el resultats 
escolars. Planificar vol dir preveure les 

coses amb antelació, estudiar amb temps suficient 
(fent servir l’agenda) i evitar les presses del 
darrer moment. Si detectem que no ho fan bé, 
ensenyem-los a fer-ho.

BU
TL
LE
TÍ

FA
P
A

ES 2

-Torna el  
“Famílies i escola”

-Com podem col·laborar, des 
de casa, al rendiment escolar  
dels nostres fills i filles ?

-Trobada amb  
CEAPA

núm. 18
Febrer’17

. Trobada Juntes directives de CEAPA i 
FAPAES - 13 i 14 de gener de 2017.

Asssitents: Federacions de les Comunitats 
Autònomes i diferents AMPA de FAPAES: AMPA 
INS Quatre Cantons i AMPA INS Príncep de 
Girona de Barcelona, AMPA INS Manuel de 
Cabanyes de Vilanova i la Geltrú, AMPA INS 
Roquetes de Roquetes, AMPA INS Duc de 
Montblanc de Rubí, AMPA INS Les Termes de 
Sabadell.

Alguns temes tractats:

1 Preocupació per la implementació en el 
sistema educatiu de Catalunya del copagament 
(aportacions de les famílies als centres educatius 
públics). CEAPA va recollir aquesta preocupació 
i es va comprometre a iniciar una campanya 
a la resta de comunitats per saber si també es 
donava a la resta de comunitats, tot insistint que 
l’ensenyament públic ha de ser gratuït per a les 
famílies.

2 La necessitat que els pressupostos (generals 
o autonòmics) recullin partides suficients per 
educació i que al seu procés d’elaboració es pugui 
donar veu al sector famílies.

3 Les dificultats legislatives i tributàries que es 
troben les AMPA, les quals no ajuden al forment 
de la participació. Tot i tenir clar la necessitat 
de complir la normativa es demanarà suport a 
l’administració per facilitar la tasca legal de les 
entitats.

Durant la trobada, hi va haver una recepció a 
l’Ajuntament de Barcelona i a l’Ajuntament de 
Sabadell.

Recordeu que a la web del programa (blogstv.
laxarxa.com/familiesiescola) trobareu els canals 
que l’emeten i tots els programes penjats. No 
deixeu de veure’l i de fer-ne difusió!

Serveis i 
productes 

interessants 
per a les AMPA 

i centres 
educatius


