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-Servei de
renovació de juntes
Tots els socis de FAPAES poden accedir al
servei de renovació de juntes que oferim de
manera gratuïta, amb l’únic cost de les taxes del
Departament de Justícia.
Com ja sabeu, un dels requisit quan feu el
canvi de Junta Directiva és la inscripció
de la nova junta al Registre d’Associacions del
Departament de Justícia. Aquest tràmit es pot fer
presencialment a les Oficines del Departament
de Justícia o bé per internet. Per fer-lo cal un
certificat digital. Per aquells que no en disposeu,
des de FAPAES us oferim el servei de tramitar-lo
on line gratuïtament (cal abonar nomes les taxes
que marquen el Departament de Justícia que pel
tràmit de junta directiva és de 21,85€).

Per tal de fer el tràmit nosaltres, nomes
caldrà que ens envieu el certificat ( si es renovació
parcial de membres de junta el doc: cert_renov_
parcia.pdf i si és renovació total: cert_renov_tota_
jd.pdf)
Aquest servei gratuït també l’oferim per aquelles
AFA /AMPA que heu d’adaptar els estatuts
al Llibre III del codi Civil d’acord amb la Llei
4/2008. Consulteu els requisits, i si cal registrar
un nous estatuts adaptats, també us podem fer
el tràmit on line i acompanyar-vos en el procés
d’adaptació. (Aquest tràmit té vinculat una
taxa que estipula el Departament de Justícia de
32,80€).

-Comissions
de treball
Som en ple procés de creació de
Comissions de Treball que, durant
aquest final de curs 17/18 i tot el curs
18/19, treballaran diversos aspectes de
l’actualitat educativa als quals FAPAES
volem donar molta importància. Les
Comissions les poden compondre
qualsevol mare o pare de qualsevol
AMPA de la federació. Per tant, només
ens ho heu de dir, si voleu formar-ne
part. Aquestes són les Comissions que
començaran a treballar properament:
.Comissió
.Comissió
.Comissió
.Comissió

de
de
de
de

tutories.
Formació Professional.
Menjador escolar.
Batxillerat.

L’objectiu de la Comissió és debatre
l’actualitat de cadascun d’aquestes temes i
elaborar una proposta concreta de millora,
que, una vegada consensuada, enviarem
a l’Administració perquè sigui tinguda en
compte.

Debatre, compartir i fer propostes
concretes de millora és la concepció que
tenim a FAPAES de la participació. La
nostra opinió és que participar vol dir,
sobretot, contribuir, aportar, i en aquesta
contribució, l’opinió de les famílies és
molt valuosa.
Si voleu fer una proposta de nova
Comissió, no dubteu en fer-nos-la arribar!
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-Serveis i
productes

Aprofitem aquest butlletí per recordar-vos que, a la web de la federació,
hi trobareu un apartat amb ofertes interessants de serveis i productes
per a AMPA, provinents d’empreses col.laboradores. En totes elles hi ha
descomptes per a AMPA de FAPAES. Podeu posar-vos-hi en contacte
directament, o fer-ho a través de la federació.
I si coneixeu alguna empresa que vulgui afegir-se a aquesta iniciativa, feunos-ho saber!
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-Carta servei ARC
per les AMPA
FAPAES posa al servei de les AMPA un programa
de gestió que permet descarregar els certificats
de les pòlisses que teniu incloses amb la quota de
associat, així com la possibilitat de contractar altres
assegurances per alumnes, voluntaris, actes puntuals
i viatges d’estudis i fi de curs.
Cliqueu a http://fapaes.cat/assegurances/

-Tutories
Properament, des de FAPAES editarem un breu guia
per a famílies, amb l’objectiu d’ajudar a optimar les
entrevistes amb el/la tutor/a del nostre fill/a.
Famílies i centres educatius hem de treballar en
equip. Això és quelcom que tots tenim ben clar.
Sabem que d’una bona comunicació, d’un contacte
freqüent i d’una autèntica confiança mútua, en
surten millors resultats. L’objectiu és sempre que els
nostres fills i filles se sentin acompanyats durant la
seva etapa escolar, des del punt de vista acadèmic,
personal, emocional i social/relacional.
En aquest treball en equip, la tutoria hi juga un
paper cabdal. Prengui una forma o una altra,
l’acompanyament tutorial compleix exactament
aquesta funció. Val la pena, doncs, vetllar per una
tutoria de qualitat.

Ens aturem, en aquesta petita guia, en un dels
aspectes fonamentals per a l’èxit d’aquesta tutoria:
la comunicació de la família amb el tutor/a. Caldrà
que totes dues parts (tutor/a, pare/mare) busquem
una comunicació rica, positiva i tant freqüent com
sigui necessari. Pactem els canals adients per fer-ho,
escoltem-nos profundament, aportem informació útil
i arribem als acords que més ajudin els nostres fills/
es.
Atès que un dels espais que tindrem per comunicarnos amb el tutor/a són les entrevistes (no deixem de
fer-les mai, encara que els resultats acadèmics siguin
molt positius), recollirem alguns dels aspectes que us
proposem tractar-hi. No cal tractar-los tots en cada
entrevista, però podreu fer-los servir com a guia en el
moment de la trobada.
I, a banda dels aspectes que inclogui la guia, no
oblideu coses importants:
És molt important que les entrevistes acabin amb
acords clars, que ens enduem una idea clara de què
podem fer des de casa i que fixem una propera data
d’entrevista.
Una entrevista és un excel.lent oportunitat,
també, per fer preguntes i expressar dubtes
respecte el funcionament del centre, si en tenim.
I també per felicitar l’equip de professors, si
volem fer-ho!
Si considerem necessari parlar amb algun altre/a
professor/a, a banda del tutor/a, l’entrevista és
un bon moment per sol.licitar-ho.
Recordeu la importància de mantenir una relació
constructiva i un alt esperit de col.laboració amb
els professionals del centre, respectant sempre les
responsabilitats que són de cadascú.

