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 Els Mossos d’esquadra ens fan, a més, aquest
AVISOS IMPORTANTS:

-Internet
segura
FAPAES s’ha reunit recentment amb la Unitat
Central de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la
Policia de la Generalitat (Mossos d’Esquadra).
Fruit d’aquesta col.laboració n’han sortit, entre
d’altres fruits, alguns consells de seguretat
relacionats amb Internet Segura, que
considerem valuosos i que volem compartir:

• Si sou víctimes d’un delicte, denuncieu-ho a la
comissaria més propera.
• En el cas que necessiteu assessorament, tingueu
dubtes o si penseu que podeu ser víctima
d’un delicte relacionat amb la navegació per
internet, en qualsevol de les seves possibilitats,
o heu visualitzat algun pàgina que contingui
pornografia infantil, escriviu a l’adreça electrònica
internetsegura@gencat.cat i ens posarem en
contacte amb vosaltres ben aviat.
• Rumors falsos:
A les xarxes socials i aplicacions de telefonia
mòbil circulen els coneguts com a falsos rumors
amb l’objectiu d’aconseguir alarmar, fer-se amb
les teves dades, descarregar virus o col.lapsar la
xarxa.

T

Tenir contrasenyes segures és molt
important. Segures vol dir, per exemple:
Que no tinguin informació personal.
Que siguin llargues.
T Que no tinguin sentit.
T Que no tinguin repeticions.
T Que siguin canviades regularment.
T Que siguin diferents per a cada web on les
poseu.
T
T

També és important connectar-se a wi-fi
segurs:
Evitem wi-fi desconegudes i obertes.
T Canvieu contrasenya del wi-fi regularment.
T Tanqueu la sessió després de connectar-vos
en un lloc públic.
T

Anem en compte amb el virus:
Instal.lem antivirus i tallafocs.
Actualitzem-los.
T Evitem obrir correus d’origen desconegut.
T Apaguem l’ordinador si es comporta de
manera anòmala.
T
T

T

T

Els falsos rumors, en principi, no són delicte
però ho poden arribar a ser en determinats
supòsits.
Recomanem no compartir cap avís d’aquest
tipus, no anar als enllaços i no obrir els arxius
adjunts.

• Un contingut il.legal és aquell que, per exemple,
pot utilizar-se per:
T

T

T

Amenaçar i difamar aprofitant l’anonimat que
ofereix la comunicació per internet.
Vulnerar els drets de la propietat intel.lectual.
Oferir, enviar o descarregar material amb
pornografia infantil.

Poseu-vos en contacte amb FAPAES i us enviarem
els documents amb tots els consells!
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-Obligacions laborals
AMPA
OBLIGACIONS SOBRE PERSONES
ENCARREGADES D’ACTIVITATS ORGANITZADES
PER UNA AMPA I ASSOCIACIONS
•Una persona associada que faci l’activitat de
manera voluntària.
No pot existir cap contraprestació. Si no,
s’entendria que existeix una relació laboral. No
obstant, es poden reemborsar despeses que s’hagin
pogut tenir per al desenvolupament de l’activitat, i
s’haurà d’aportar el justificant de la despesa.
•Una persona voluntària externa a l’associació.
La Llei del Voluntariat obliga els voluntaris a rebutjar
qualsevol contraprestació material que pugui rebre
del beneficiari o d’altres persones relacionades amb
la seva acció. Ha d’existir un acord de voluntariat,
segons indica aquesta Llei, i s’ha de complir tot el
que en aquesta s’estipula, incloent la necessària
contractació d’una assegurança de voluntariat.
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Serveis i
productes
interessants
per a les AMPA
i centres
educatius

-Programa de formació per a
pares i mares
Comencem un nou curs, el 17/18, i el programa de
formació de FAPAES ja torna a ser aquí!
Gràcies, d’entrada, a totes les AMPA que el feu servir.
Ens plau saber que en quedeu altament satisfetes!
Com ja sabeu, el programa de xerrades/debat i taller
es compon d’una col.lecció de temes, entre els quals
podeu triar. A la web de la federació (fapaes.cat) hi
trobareu la llista per aquest curs.
Alguns dels temes que proposem són:
Adolescència.
Diàleg conflictes amb els fills.
Educació emocional.
Addicions a pantalles.
Ensenyar a estudiar.
Orientació d’estudis i professional.
...

-Un parell de peticions per a les
AMPA
Si us plau, feu-nos arribar totes les
incidències significatives que tingueu en
aquest inici de curs. Podeu fer-ho per email o
telèfon. Us ajudarem a resoldre-les.

•Una persona contractada a través d’una
empresa externa que presti els serveis.
Les obligacions laborals són de l’empresa. Cal
signar un contracte de prestació de serveis entre
l’associació i l’empresa. L’associació haurà d’exigir el
“Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb
la Seguretat Social”.
•Una persona que estigui donada d’alta com
autònoma a la Seguretat Social perquè es
dedica a aquesta activitat.
Cal signar un contracte de prestació de serveis entre
l’associació i la persona autònoma. L’associació
haurà d’exigir còpia, de forma mensual, del
pagament del seu rebut d’autònoms a la Seguretat
Social. La resta d’obligacions fiscals i laborals van a
compte de la persona autònoma.
•Una persona contractada directament per
l’associació.
Per a contractar personal, l’associació ha de
fer l’alta a la Seguretat Social d’un compte de
cotització per a fer mensualment les cotitzacions
oportunes. El contracte s’haurà de fer segons
la legislació. S’hauran d’emetre les nòmines,
on s’hauran de realitzar les retencions fiscals
oportunes. L’associació haurà de donar-se de alta
en una activitat econòmica, segons el que estipuli
l’Agència Tributària. Cal presentar tots els tributs
que corresponguin. A tots els efectes, l’associació
es converteix en una empresa i està sotmesa a
l’Estatut dels Treballadors i a la legislació laboral i de
Seguretat Social vigent.

Recordeu:
•
Les xerrades/debat i els tallers els
imparteixen professionals experts en cada
tema.
•
Els enfoquem de manera altament
participativa, perquè siguin autènticament
útils per a pares i mares.
•
Els organitzem a mida: l’AMPA tria el dia i
l’hora, així com l’enfocament del tema.
•
Proposem preus del tot assequibles,
perquè aquest no sigui un impediment
per l’AMPA.

Ja fa tems que provem de conèixer,
de primera mà, les aportacions
econòmiques que les AMPA estem fent
als nostres centres. Hem recollit diverses
informacions, i ens agradaria tenir una
visió encara més global. Us agrairem
que ens n’informeu: quina quantitat
aporteu anualment al centre i en
quins conceptes ho feu?
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